בס"ד

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

מכון תורת האדם לאדם ,צפת

כד

קונטרס ציונים לש״ס

^ה״ח_112^4567

בענין לא תחמוד * *
ב״פ ה :והא קא ?בר וכו

פמ״ג משכבות זהב סי׳ תרד ססק״א

סה״מ הקבר לח״ח ל״ת מ

מהדרין כה :תנא הוסיפו וכו׳

שו״ע הרב סי׳ תמ קו״א ס״ק יא

סה״ט הקבר לח״ח ל״ת מא

ביק סב .מהבין גזלן וכו

םה״מ לרס״ג ל״ת ב

 /פנים מאירות ח״א סי׳ כו

סה״מ לרס״ג ל״ת רע״א

 /תועפות ראם יראים קסו

_0ב״ק קיט .היכא דלא וכו׳
^7כלה רבתי פיו

 /ביאור מהד״ר איזיק שטיין סמ״ג קנח ־ .ווי העמודים יראים רנד

מכילתא שמות כ ,יד

> מהרש״ל על הסמ״ג קנח

מכילתא דרשב״י שמות כ ,יד

אחיעזר ח״א ס״ס כב

ילקוס יתרו רבס

חת״ם יחד סי׳ ו

 yמושב זקנים שמות כ ,יד

/דבינו בחיי שמות כ,יד

C

wy

רבינו בחיי דברים ה ,יה
׳« סה״ם לרמב״ם ל״ת רסה ,רמו

 y/חינוך מבור ,לה תסז

 Oבית הלוי ח״ב ג־ב

 /חלקת יואב יחד סי׳ כג ד״ה ובדרך

 4ברכת פרץ פ׳ יתרו

/ ) ,מקנהקחאסי׳כחסע׳אד״האו

O
7 /ח׳הרי״םחחטלדאותסו

©לחם משנה פ״י ממכירה ה״א

זסמ״ק מבוהיס

העסק דבר דברים ה ,יח

ספר הבתים ל״ת רסהרסו
 Vשעדי תשובה שער ג אות מג

& ספר היראה לרביגו יונה

©תוס׳ ב״קל:ד״ה וחכמים

רא״ש פ״ג ב״ק סימן ח
0תוס׳ ב״ס עב .ד״ד ,שטר

 /ספר חסידים בס
ויקרא רבה פרשה כד אות ה
תנחומא קדושים אות ג

Z
 Zמשך חכמה שמות כ ,יד

ביראים קסו

שחתהרשב״אח״אתל,תרפז

אבני נזר אחח שכה אות כ

כלי יקר בראשית כד ,כב
/ארמב״ן שמות כא ,א

הכתב גהקבלה שמות כ ,יד

' התורה והמבוה שמות כ ,יד

 /תשב״ץח״גסי^שו

©רבינו יונה משלי סו ,כז

תורה תמימה שמות כ ,יד

 /חרדים פרק כא ב־ה

 Oבשמים ראש שסב

© כד הקמח לרבינו בחיי ערך חסדה

* פנים יפות עה״ת שמות כ ,יד

ו בית הלוי פרשת יתרו

שחת הדא״ש כלל בה אות א

סיבן יהוידע קדושין גס .ד״ה השתא נמי

 /Oשדי חמד עיין מפתחות

 /סמ״ג ל״ת קגה

/.הגהות הד״ףסמ״ק יס

 €הכתב והקבלה דברים ה ,יח

אחיעזר ח״אסי׳כאאותב
 /מח״א הל׳ גזילה סי׳ כו ,כז

העמק דבר שמות כ ,יד

_ספר השלמות למנ״ה דף סח למבוה

ספר השלמות למג״ח דף קבו

» ה׳ מאיר עין מכילתא שמות כ ,יד

-7ברכת הנבי״ב מכילתא שמות כ ,יד
/
זית רענן ילקוט יתרו רמז דבס אות בה
©רא״ם דברים ה ,יח
/גור אדיה דברים ה ,יז

כלי חמדה פ׳ ואתחנן
משך חכמה דברים ה; יח

הגהות מ״ל מנ״ח לח

בית שמואל אה״ע כח סק״ב

חת״ס ב״ב מז

/רמב״ןדבריסה ,יז

רמב״ן דברים יג ,ט

 /מנחת חינוך לח תסז

שערים מבויינים בהלכה קש״ע סי׳

קפב אות ז

©7לבוש מרדכי ב״ק סי׳ לא

©שדיחמדערךתאוה
כלי חמדה פ׳ יתרואות א׳ בסוף 
 .בלי ממדה פ׳ יתרו אות ב

 Oתוס׳ ב״ב בד :ד״ה וחכמים
דברי שלום  -א יודייקין ,שמואל יצחק גד הכהן עמוד מס (123הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ספר המפתח

גזלה ואבדה פ״א ה״כ — פ״ב ה״ב

רמח

מצות השבת גזלה אין כאן.
הא דאינו לוקה אף שביטל מצות
השבה.

שם :מפני שהוא חייב כתשלומין.
צ״ע דאין בלאו זה גילוי קרא לכך.
שעה״מ חומ״צ פ״א ה״ג ד״ה אך (לה־ד) ;

הגמי״י אות ו :דא״כ החמיר באיסור
וכו׳.
ישוב קושייתו.

אנני נזר יו״ד ח״א ס,׳ קפ״א אות יג.

אנהא״ז נהל' א׳ ד״ה ונראה.

ועי׳ שתם וישפה ; אחיעזר ח״א פי' נא אות נ.

נ״ח פי׳ שנט ; מעשה רקח.

בתוס׳ חולין לג .כ׳ ראם לישראל
אסור משום ח״ש לא מיקרי דלישראל
שרי.

כמ״מ :בא לקיים מצוום
משמע דקיים השבה אך לא כתיקונה.

רבינו מודה לטעם זה היכא דלא
מכר לו ,וכאן מיירי כשהועיל הקנין,
ועי׳ מ״כב

שו״מ מנ״נא ח״נ סי׳ מה ד״ה והנראה.

לה״מ :למה לא הזכיר מלת אע״פ.
ישוב הקושיא.

אנהא״ז.

ג) אי זהו גוזל וכו׳ ואכל פירותיה.
נקט מטלטלין ואף דגם בקרקע
עובר( .גניבה פ״ז הל׳ יא.).

מרנה״מ ת״נ.

שם :וי״ל ברוחק ופו׳.
ק׳ ממלכים פ״ט הל׳ י דהשיעורים
נתנו רק לישראל.

מפרי דני רג ח״נ פי״ג ד״ה נרה (רמח־נ).

יש״ש נ״ק פ״ע פמ״נ.

ז) הרשות כיד הנגזל.
אם הוא מה״ת.

מ״מ :לפי דעת הרב וכו׳.
ישוב דעתו ומקורו מהסוגיא.
פי' הגרי״ס לרפ״ג ח״נ ל״ת נ (נ־נ ,ג ,ד).

חי׳ הרי״מ נ״נ עמ׳ ס״ג ד״ה אין (נדפוס

מ״מ ד״ה כל :מפני שאם אמר רוצה
אני מקהו קיים.
יישוב סתירת דברי המ״מ אישות
רפ״ד ,עלח״מ שם ומכירה רפ״י.
מהרש״ך ח״א עמי קינ; עצמות יוסף קידושין
ה נ ד״ה ונדין האיש שאנסוהו; הלנה למשה ;

ק״ס ; חזו! יחזקאל נ״ק פ"׳ הי״ד.

נתיה״מ רפ״׳ רק;

אי הוי כמלוה או כפקדון שלא ניתן
ליתבע בכ״מ.

ועי׳ יד המלן; תת״ס

נ״נ מז ;:וע״ן צ״פ אישות שם ,ואני עזרי

נאן ,ואישות רפ״ד.

גידולי תרומה ריש שער ל.

ממק ההנמה לנ־א (דפוס לנוג מפ־א אות

חזון יחזקאל שס.

פז) ; פנים מאירות ח״א פי׳ נו נז ; ני״צ

לח״מ :קשה לי וכו׳.
ישוב הקושיא.

שעה״מ ; מהרש״ן שם ; הלנה למשה ; ועי!

שם :לא נתחוור לי.
ישוב הקושיא.
ודשה סי׳

שנפ

אות ח ;

חנ״צ

סי׳

נו:

מו״מ פוף סוגיא דהאונל תרומת חמז אות
יא :העמק שאלה ש׳ ד אות ם; עמק הנצי״נ

ח״א עמי יא,

וח״ג עמ׳ רז

ורמו; מנחת

מרנה״מ נאן,
׳נ־נ אות

מרנה״ע ח״נ ; מעשה רקח.

פה.

ט) כל החומד וכה עד שלקחו.
אי עובר בפחות מש״פ.

מפני שהוא אלם.
לאו דוקא וה״ה בטענת שקר.

מנ״ח

לח

מ׳

(ס־ג),

וע״ש

(נע־נ)

למה

השמיע אשמו (עי׳ מק1״צ נפרש׳ המצות).

נווט המשולש מהגר״ח פי׳ יז ד״ה ולנאורה

אע״פ שנתן לו דמים דכים ,ובראב״ד.
בקושית התוס׳ ב״מ ה :ד״ה בלא.

וע״ז נאמר לא תעשוק.
קשה למה לא נילף מזה כפיה לפריעת
חוב.

ה״ד;

(מד־א).

מנ״ח מ׳ רנח; הונן שיעורים נתונות אות
שינ;

קהלוח

יעקנ

א

(וע״ש

ל״ל שליחות״הו נהלואות תיפוק ליה לאפרוש׳
מלאו).

ה) ולא יפסיד הכנין וכן כל כיו״ב.
משמע דבהפסד מועט חייב לסתור
ולהחזיר.
תפ״ד נ״ק פ"׳ ד״ה הגוזל אח המריש.

אכל אחר ההג וכו׳ מחזיר וכו׳.
קשה מסוגית סוכה.
שפ״א פונה ל״א ד״ה ממאי.

ולא נשתנית ולא כנאה בטיט.
דגם בנאה בטיט חשיב שינוי.
דנרי מלניאל ח״ד פי׳ פלח ד״ה והא דאיתא.

ו) אע״פ שעבר.
מוכח דגם פחות משו״פ בלאו.
מעשה רפת ; ועי׳ ננה״ג פי׳ שעו; ועי׳ מש״נ
לעיל ה״נ.

אינו כתורת השב גזילה.
צ״ע מסנהדרין נז—נט דהטעם משום
מחילה.

נ׳

ד״ה וננוא ; חידושי הרי״ח פי׳ לד אות טו;
שדי חמד נלליס נ נלל נע ד״ה והרג אהל
יעקג ; קונן שיעורים נ״ק אות קא ; אנהא״ז.

לח״מ :אע״פ וכו׳ וקשה דאיהו פסק
כפכ״ד מה׳ כלים.
יישוב הקושיא.

ו ד״ה גס ונ״נ מ״ז

מו״מ אי הלכא כרבא בזה.
לח״מ ננורות פ״ו פה״ה; מל״מ מלוה פ״ח

ה״א

ד״ה

מ׳;

שושנת

העמקים

ים;

נלל

שושנים

לדוד

נליס

פנ״ו

ה״ז

מ״ח

של;

ד״ה

ש1״מ

ע״ן; דרז״ח רע״א מערנה יא ד״ה ולענ״ד;

להחריף ; מהר"׳ הנהן או״ת סימן יח.

הנ״ל.

המאיר לארז.

לכן לא מהני מכירה ע״מ להחזיר
כמתנה.

שם :כעין גוזל צמר.
קשה שאני גזילה דגלי קרא.

חלקת יואב יו״ד פי׳ נג ד״ה ונדרך.

יד המלך; מנ״ח מ׳ לח (נפ־ג>; דנר׳ שאול
שם ; אנהא״ז.

שם :וי״ל דרכינו מפרש דתנא אם
נטל וכר.
זהו תירוץ המלחמות ,יישוב בדרך
אחר.

עדות

לח״מ

פ״׳

נחלת

לתום׳

דוד

ה״ז עוכר כלא תעשה וכו׳.
צ״ע מעדות פ״י ה״ד דהחמסנין
פסולים מדבריהם.
שם;

לח״מ

נקו״א פי׳

עצמות יוסף
נח

סעיף

א

קידושין;
ד״ה

או

המקנה
נחמם ;

שם ד״ה ואין :שהאיסור אף כרצון
המוכר.
צ״ע דבלא רוצה אני עדיין צריך
לטעם הראב״ד.

ערול״נ סנהדרין נ״ה נ׳ נתוד״ה מעיקרא ;

[שעהךמ_פנ5ר^_פ״א ה״ג ד״ה אך (לה־ו);

ניאור׳

מנ״ח מ׳ לח (נט־ד ,פ׳ א־נ) ; אחיעזר ח״א

שדי

חמד

נלליס

ל

קל;

נלל

ועי׳

המהרש״ל לסמ״ג לאו קנח.

סי׳ נג אות ו; ועי׳ אנהא״ז.

מפני שאין כו מעשה.
א״כ ילקה אלא תחמוד כשנשרפה
הגזלה.

י) שהשב בלכו וכו׳ לכו.
אף בלא מעשה ,קושיא בזה.

מנ״ח מ׳

רנע

(נו־ג).

עד שיקה החפץ שחמד.
אי דוקא שקנאו בקנין גמור.
שם;

המקנה

מרנה״מ

ת״נ;

פי׳

עובר
לקנותו.
הגרי״פ

לרפ״ג ח״נ ל״ת רעא (שלז־ד).

רק

כשהשתדל

תועפות ראם פי׳

קטו

אות

עוז

נ.

היאך יקנה דכר זה.
בסה״מ ל״ת רסו לא כתב כ״ז.

ראכ״ד :ד״ה כל.
ביאור מחלוקת הראב״ד ורבנו.

מעשה רקח.

לח״מ אישות רפ״ד ומנירה רפ״י; מת״ם נ״נ
מז; שו״ת מהרש״ק ח״א דף לו; נת׳ נהונה

הל׳ גזילה; מעשה רקח ; הלנת למשה (דנר׳

 :שדעת הר״א וכי/
יש להלק בין לא תחמוד לכאן.
מעשה רקח.

מתנ״א נזילה פו״ס א.

שם ד״ה ואין :והיכן מעשה גדול

ולא כתב אינו חייב להחזיר.

מנטילת החפץ.

יד המלך.

בביאור מחלוקתם.
מעין

החנמת

׳נ־נ

אות

עה

(ופום

לנוג

גזלה אין כאן כו׳ .וכמ״ט וכ״ט.
ביאור שיטתו וישוב קו׳ הכ״מ.

’ט־נ) ; חידושי הרי״ח חו״מ סי׳ לד אות פו;
צ״פ תרומות דף נ״ג־א ; פי׳ הגרי״פ לרפ״ג

נ״ח ודרישה ר״ס שם ; מעשה רקח.

ל״ת רעא (שלו־ג) ; המאיר לארז.

לק׳ וי״ל דרנינו נו׳ לנו מפרש ונו׳.

שם :וא״ת איך פסק כפי״ח מהל׳
קרכנות וכו׳.
יישוב לקושיות.
נפוח ממרס פונה ל .ד״ה אמנם; יד דוד
מ״ב פ״ה הל׳ ז (מנ־נ).

למה לא הביא מ״הם ולא שינוייהם"
(ב״ק סה).
יד המלן.

פסק כרבא דאי עביד ל״מ דלאביי
ל״צ קרא.
שושנת העמקים נלל ׳"ט (דף פא ד״ה ועמה
אשינה).

ואם נשתנית כידו משלם דמיה.

אנהא״ז.

רבינו והראב״ד לשיטתם טומ״צ
רפ״י.

ה״נ

וע״ש

שהקשה

עמ״ש

הלנז״מ

גזל.

פמ״ג (אוין קנח; נ״ח פי' שנט פ״ק ט.

בכל

שעה״ע

קמא

ח״א

סי׳

קלז

(מנ־א)

ד״ה

כ) שנאמר והשיב את הגזילה אשר

פי׳ הגר״ט לרפ״ג ח״ג ל״ת רעא (שלז־א).

ערול״ג סנהדרין נע .ד״ה והרי.

מרנה״ח

מ״נ

איפו״מ

פ״ה

נפה״ד;

נוני״ת אנהע״ז סי׳ קנט נהגה״ה מננו ד״ה

יוסף פי׳ נ־נ) ; צרור תחים אישות פ״ג ה״ח ;

בן נח חייב להשיב כדאיתא בע״ז
עב.

א) אע״פ שנתייאשו וכו׳ חוזרת
לבעליה כעצמה.
אם יאוש לחוד קונה מדרבנן.

אנן האזל נז״מ פ״ז תי״נ ד״ה והנה הרמנ״ס.

יד המלך;

הלנה למשה פ״ז הי״א; וע״ש נס׳ המפתח.

פרק שני

ת״ט (נגיד) ד״ה ודרך אגג.

יתכן שיעבור רק בא׳ מהן.

מנ״ח מ׳ סל (יד־א) ,ורנ״ח (פת־נ) ; ועי׳

חפ״ד נ״מ פ״ה ה״ד ד״ה המלוה.

מ״מ :ולכוף את הגזלן בכ״ד ה׳
נזקקין לו.
צ״ע דבכה״ג אפילו לקבלו מותר.

יאם נשתנית וכו׳ קנה אותה בשינוי.
גדר קנין שינוי בגזלן.

חמ״ם ’ור״ד פי׳

גבך

שאין מקכלין ממנו.
משמע אף שאין אומנותו בכך.

יש״ש נ״ק פ״׳ סימן נז; שעה״ת לולב פ״ח

שם :ואע״ג דאמר רכא וכו׳.
מו״מ בקושיתו ותירוצו.

מעשה רקח.

אגני נזר יו״ד ח״א פי׳ קפו אות פ.

סנהדרין

יט־נ) ;

דנרי

תמל״מ ; אנהא״ז.

ה) ומנין שלא מדעת פוטר.
ביאור כוונתו.

פ'

(ופוס

לנוג

מעין החנמה

שאול יוסיף דעת פי׳ שלג אות ת ד״ה ותנה

ברוך פי׳ נז ענף ג; ועיי! רע״א.

ד) והוא תובעו.
כן משמע בכתובות
מלוגא.

ומנירה רפ״׳;

עה

ראשון עמ׳ ננ).

יש״ש נ״ק פ״ע פ״י.

שם :מקהו קיים אע״פ שעכר.
יישוב הקושיא מב״ק ס״ב א׳ דיהיב
דמי חמסן קרית להו ,עלח״מ מכירה
רפ״י.

וכן כדמי הנזילה.
ביאור החידוש בזה.

יג) ובא מאליו והחזיר וכו׳.
מו״מ במש״ב והחזיר.

אע״פ שהרבה להם כרמים.
ביאור דבריו ומקורם.

מדין תשלומין ולא קיים והשיב.
:וני״ת יור״ד סימן עז.

ו,נה הגזלן כל השכח שהשכיחה
נחר יאוש.
מו״מ בדעת הרמב״ם דאפילי
השביחה מאיליה השבח לגזלן.
העמק שאלה ויקרא ש׳ עא אות ג.

פי׳ הגרי״פ לרפ״ג שם.

מב״ק צו א׳ מוכח שגם לפני יאיש
השבח לגזלן וישוב המאירי.

י )5ואם גזל עוכר כשלשה.
למה לא מנה לאו דמשיג גבול הנז׳
בגנבה פ״ז הי״א.

קונן שיעורים נ״ק אות קח.

פי׳ הגרי״פ לרס״ג ח״נ ל״ת רעא (שלו־נ).

ביאור סוגית ב״ק ס״ה ב׳ וייש־ב
פירש״י.
פג"׳ ד״ה נפירש"׳ ד״ה נעשה שינוי.

אבז

הלכות גזלה ואבדה פרק א

ימריס לסברא שבטח עליו ואפי׳ אם נימא דהוא משוס חה״ש נ״מ
כיני דבודאי לא יתודע כחשבון דאפי׳ הכי אסור משום לחא
דגמה ,אבל זה נאמר כחי׳ כחום׳ דלכוציאו בפ״כ אסור משום
שבטח שליו ,אבל משוס גזל מכרם אינו אסור כיון דקרא מיירי
בישנו שחת ידיך ,ומבואר מה דכר״סבס לא כתב קרא דוחשב בה׳
גזלה ,ועכ״פ זה נוכל לומר דככמב״ם לא פסק כר״ע דלמד גזל
פכו״ם מקרא דותשב אלא כרב כיגא מקרא דואכלת בזמן שהם
מסורים ופ״כ דרפך קאי נמי סל לא תגזול וממילא נזל ועושק
חד דינא אית להו והפקעת הלואתו אסור וכמש״כ,

הלכך,

y

בל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו
או דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו והכביד עליו רעים
והפציר בו עד שלקחו ממנו אע״פ שנתן לו דמים
רבים הרי זה עובר בל״ת שנאמר לא תחמוד ואין
לוקין על לאו והי מפני שאין בו מעשה ואינו עובר
בלאו זח עד שיקח החפץ שחמד בענין שנאמר לא
תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך ,חימוד שיש בו

מעשה.

השגת

הראב״ד דמים רבים כו׳ ,א״א ולא אמר רוצה אני ,ואין
לוקין וכי׳ א״א לא ראיתי תימה גדול מזה והיכן מפשה
גדול מנטילת כחפץ ,אבל הל״ל מפני שהוא חייב בתשלומין ככרי
הוא כגזלן שחייב להשיב את הגזלה ולפיכך אינו לוקה וגס זכו חייב
להשיב החפץ לבפלים.

כתב

כמ״מ סל השגה הא׳ ■דדעת הרמנ״ם דאע״ג דקונה פובר
בלא תחמוד ילכן אפי׳ היכי דאמר רוצה אני סובר בלא
תחמוד ,ואמ״ג דאמר רבא בתמורה ,כנ מילתא דאמר רחמנא לא
תפביד אי מגיד לא מכני כרי הוא כמו גוזל צמר ומשאן בגד
שאינו משלם אלא כשפת כגזילה וקנה כדבר בכינוי אף כאן קנה
בדמים/,ודברי המ״מ תמוכים דהא פריך כתם סל רבא מכך דינא
דכגוזל מציס ומשני שאני כתם דכתיב אשר גזל ,וא״כ איכא כתם
קרא ומנ״ל ללמוד על כך דינא דלא תחמוד ,אך באמת סיקר
קושייתו אינה קושיא כלל ,דמה שייך הלאו דלא תחמוד לכקנין
כוי שפיר אמרינן
בשלמא אי כוי כתיב בקרא לא תקנה,
דאינו יכול לקנות שלא כדין כתורה ובפרט לפי״מ שמפרש
כגרפק״א דאנו מפרשים קרא דאיכא איסורא וגם מנימה ,אבל
ככא לא כתיב אלא לא תחמוד ,ואף דאינו סובר אלא סד שיקח
וכמו כמפרש כרמב״ם כענין שנאמר לא תחמוד וגר ולקחת לך מ״מ
׳ כשלוקח העברה הוא החמוד ,דפ״כ כרמב״ס סובר דפיקר הוא
החמדה בלב ,דכא כתב דאין לוקין סל לאו זה מפני שאין בו מעשה.
השגה הב׳ כתב כמ״מ דכראב״ד כולך לשיטתו דברצון
כמוכר אינו עובר ,אבל דעת הרמב״ס דכאיסור הוא אף
ברצון כמוכר ,ולכן כתב שאין בו מעשה שנטילת החפץ ברצון
כמוכר הוא ,והמ״מ קיצר כאן דהא כרמב״ם לא כתב דוקא באופן
שאמר רוצה אני ,רק דאינו סובר ככראב״ד דאיירי דוקא בלא
אמר רוצה אני אבל עכ״ס מיירי בכל גווני ,אלא דבאמת כרמב״ם
אינו סובר כלל דצריך רוצה אני במכירה דבפרק י׳ מה׳ מכירה הל׳
א׳ כתב מי שאנסוהו סד שמכר וכו׳ ממכרו ממכר וכר שמפני
אונסו גמר ומקנה ולא הזכיר רוצה אני ,וכבר כתב שם כלח״מ
להקשות מזה דנהכונם מפורש לכדיא דדוקא באמר רוצה אני,
והביא דברי כב״י בטומ״מ סי׳ ר״ז דמושה מעשה בשתיקה הוי
כמו רוצה אני ,וטעמא דהרמב״ם נראה משוס דבב״ב בסוגיא
דתליוה חבין לא כחבר שיכי׳ צריך רוצה אני ואמר דאגב אונסיה
גמר ומקני ,ורק דדוקא בזבין דבתליוה ויכיב לא אמרינן אגב
אונסיה גמר ומקני ,אבל עכ״ס לא הוזכר בנה׳ דצריך רוצה אני,
לכן מפרש דמה דאמר בהכונם הא דאמר רוצה אני הוא לחלק
מחמסן דחמסן הוא בלא רוצה אני ,וכיינו דבממסן גס מעשה
בשתיקה ליכא ,דכחמסן נוטל החפץ ונותן מעות חכו באמת גזל

ועל

האזל

ממש מל כחפץ כיון דלא קנה כלל ,אלא דמ״מ אינו פסול לפדות
מדאורייתא כיון דמורה ואמר דמי קא יהיננא כדאמר בב״מ דף כ׳.
דהרמב״ס כאן מיירי בודאי היכי שהמכירה קיימת
דהא לא מיירי כאן בנטל באונם אלא בהפציר והרבה
רמים מד שלקח ממנו ,וככונה שהלה מכר לו ,וכיון שמכר ונטל
דמים כוי כמו רוצה אני ולכן שפיר לא כוי גזלה וכמש״כ המ״מ.
בעיקר דברי כמ״מ דהרמב״ם סובר דאף שקנה סובר בלא
תחמוד ואפי׳ אמר רוצה אני ולא רק היכי רעשה מעשה
בשתיקה ,נראה דכרעב״ס והראב״ד מחולקים בפירושא דאמר ?q
רוצה אני ,דכראב״ד מפרש דככונה הוא דרוצה באמת בלא כאונס,
ומזה הוא דמוכיח כגמ׳ בקדושק דף ג׳ דדברים שבלב אינם דברים
דכא בלביה נא ניחא ליה ,ומתרץ משוס דמצוה לשמוע דברי חכמים
או ניחא ליה בכפרה לא אמרינן דבלביה לא ניחא ליה ,ולכן סובר  \)c׳
כראב״ד כיון דלבכוף אמרינן דרוצה באמת א״כ למה יעבור בלא
תחמוד דאטו בשביל שהפציר בו או אפי׳ אנסו פעם אחד לא יוכל
אחר זמן רב לקנות ממנו כשנתבמל ההפצרה והאונס ,יא״כ מה
נ״מ אם עכשיו ממש מוכר לו ברצונו הטוב ,לכן ודאי אינו עובר
בנא תחמוד.
סובר דאפי׳ אמר רוצה אלי אין הכונה שאפי׳ בלא
כאונס כיה רוצה אלא דעכשיו בשביל כאונס הוא,
רוצה ,והיינו משום דיש צד רצון בשביל שמצוה לשמוע דברי
חכמים נבי גט או דניחא ליה בכפרה גבי קרבן ,וכמו שכתב בפ״ב
מה׳ גירושין כ״ל כ׳ וז״ל ולמה לא בטל גט זה שהרי הוא אנוס בין
ביד סכו״ס בין ביד ישראל שאין אומרים אמם אלא למי שנלחץ
ונדחק לעשות דבר שאינו מחוייב בי מן כתורה ,כגון מי שהוכה
מד שמכר או מד שנתן ,אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצוה או
לעשות מברה והוכה מד שעשה דבר שחייב נעשותו או פד שנתרחק
מדבר כאסור לעשותו אין זה אנום ממנו אלא הוא אנם עצמו
בדעתו כרעה לפיכך זה שאינו רוצה וגרש מאחר שהוא רוצה להיות
מישראל ורוצה הוא למשוח כל המצות ולהתרחק מן העברות ויצרו
הוא שתקפו ,וכיון שהוכה פד שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר
גרש לרצונו ,סכ״ל.
הרמב״ם צריכין ביאור דכיון בכתב דמי שתקפו יצרו כרע
לבטל מצוה או לפשות עברה אין זה אנוס א״כ למה לי
שיאמר רוצה אני ,ומ״כ דכונתו הוא דאיברא דאין לזה דין אונס
מ״מ ליכא דין רצון ,ובקרא כתיב לרצונו גבי קרבן וכן גבי גירושין
אמרו מנין שאינו מגרש אלא לרצונו דכתיב וכיה אם לא תמצא חן
בעיניו כמש״כ כרמב״ם בפ׳ א׳ ,ונכן צריך שיאמר רוצה אני שיהיה
רצון אלא דא״כ למה לי כל אריכות הסברו ,ומ״כ דכוא כמש״כ
דאף שאומר רוצה אני אין ככונה שהוא רוצה גם אילו לא אנסוהו,
אלא דהכונה שעכשיו שאנסו אותו אינו פושה בשביל האונס לבד
אלא דהוא רוצה בשביל שרוצה לקיים מצוות ,ורק דכנגד זה אינו
רוצה בשביל טעמים שיש לו מצד יצרו ,אבל כשאנסוכו הוא רוצה
דבאמת יש לו ג״כ צד רצון בזה ,ובלא הסברו של כרמב״ם לא כוי
מכני הצד רצון שלו כיון דמכ״ם הוא אנוס בפועל ,אבל לסי הסברו
של כרמב״ם דזה לא מיקרי אנוס ממילא שסיר קרינן לרצונו כיון
שיש לו צד רצון ,ולפי״ז צ״ל דמה דאמר בקדושין הא בלביה לא ניחא
ליה ומשני דסצוה לשמוע דברי חכמים כיינו דמעיקרא סבר דדי׳למא
בלבו ליכא צד רצון כנל ,ומשני דכיון דאיכא מצוה לכן ודאי איכא
רצון כנ״ל.
מה שכתב כרמב״ם שאין אומרים אנוס וכו׳ כגון מי
שהוכה עד שמכר או נתן ,ודבריו תמוכים דאיך כתב
דמי שמכר אומרים אנוס דכא קיי״ל תליוה תבין זביניה זבינה,
ולשיטת הרמב״ם גם בלא רוצה אני ובסרט דהא כתב בכך גוונא
דגרושין דהוא באמר רוצה אני ,אך כונתו הוא בעיקר גדר אונם
דכיון דסובר דרוצה אני לא מכני שיהיה רצון גמור גם לולא האונס,
וא״כ לגבי מכירה דליכא הך טפמא שכתב הוי באמת אונם ,ומה
דמהני גבי מכירה אינו משוס דלא הוי אונס דהא כתב הרסב״ס
בפ״י

ונמצא

אך

והרמב״ם

ודברי

למבואר

אבן האזל  -א ב (נזיקין) מלצר ,איסר זלמן בן ברוך פרץ עמוד מס (227הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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גפ׳ י׳ מה׳ מכירה טממא דאמר בבגד ואגב אונסיה גמר ומקנה,
והיינו משוס דאונם אינו מבנונ קנינים אלא היכי ובשעת האונה
הוא רוצה לבטל ומושב אפשרות כבטול ,אבל היכי ובשמה
ההקנאה גמר ומקנס בשביל טממיס שיש לו וכיון שלוקח ממות
הוא גומר ומקנה ,והיינו דאף דלכחחלה אינו רוצה אבל בדימבד
הוא מסכים וגומר ומקנה ואינו מושב על ביטול ,זה מהני בקנינים
אבל בגט ובקרבן דכתיב לרצונו לא מכני גמר ומקנה דצריך רצון
ממש ,אלא דאמרינן דרצון מצד אחד נמי מכני כיון ורוצה לקיים
מצווח ,וזכו שכתב כרמב״ס דגבי מכר נמי הוי אנוס דבאמח לא
אמרינן כלל במכר ולא כוי אנוס כיון דליכא טממא דכרמב״ם
אלא דאגב אונסיה גמר ומקנה.
מבואר ג״כ סממו של כרמב״ס דאינו מצריך רוצה
אני במכירה משום דלשיטתו לא מכני רוצה אני
במכירה כלל ,ולכן מסרם כמו שכתבנו דכא דאמר בככונם הא
דאמר רוצה אני היינו לאסוקי חמסן שלקח מעצמו בלא ממשה
מכירה של הבעלים וכמו שכתב כב״י ,איברא דלשון כגנד ודאי
דחוק לפי׳ זה.
?$״כ נראה ואפשר לומר באופן אחר דבאמת כגמ׳ דב״ק סבר
דצריך רוצה אני ממש ,אבל הרמב״ס אינו פוסק כן להלכה,
דהגנד בב״ק ע״כ סובר כהו״א דסוגיא דקדושין וכן בסוגיא דב״ב
•
*X1־ דלא ידע מסברא דניחא ניה בכפרה ומצוה לשמוע דברי חכמים,
ובסוגיא דב״ב הוי בעי למימר דיסוד דברי רב הונא דאמר תליוה
וזבין זבינו הוא ממה דאמר כוסין אותו עד שיאמר רוצה אני בגט
ובקרבן ,ולפי״ז ע״כ רב כונא נמי מיירי בדאסר רוצה אני ,אבל
לפי״מ דדחה בגנד דכתס טעמא אחרינא משום דמצוה לשמוע
דברי חכמים וניחא ליה בכפרה ,ובמכירה לא שייך זה ומסיק
דמעמא דרב כונא סברא הוא דאגב אונסיה גמר ומקנה ,א״כ
באמת ליכא רצון כלל אלא דגמר ומקנה ,ולכן פסק דבסכירה לא
צריך רוצה אני ,וקושיית כגנד היכי קרי ליה חמסן כיון דתליוה
וזבין זביניה זבינא יתיישב■ כמש״כ דחמסן הוא דגם גמר ומקנה
ליכא דהבעלים לא סכרו כלל.
דהרמב״ס וכראב״ד מחולקים בפירושא דרוצה אני ,והראב״ד
לשיטתו שסיר סונר דאם אמר רוצה אני ליכא לא תחמוד
כיון שהוא רצון גמור ,וכרמב״ס לשיטתו שפיר סובר דאפי׳ באומר
רוצה אני עובר בלא תחמוד ,ומה שלא השיגו בה׳ גירושין
משוס דשם כתב רק מעם והסבר וחלק עליו כאן שנוגע
לדינא.
סךך כקשה הלח׳׳מ בס׳ י׳ מה׳ מכירה טל דברי המ״מ דאעי׳ם
שקנה עובר בלא תחמוד מקושייה הגס׳ בהכונס דפריך אי
י—
יכיב דמי חמסן קריח ליה והאמר רב הונא חליוה וזבין זביניה
זבינא ,ולדברי הרמב״ם מאי פריך כיון וסכ״ס עובר בלא תחמוד,
ולסימש״כ עכשיו כיינו יכולים לומר דאכי׳נ דבסוגיא דהכונס
כוי סובר דמעמא דרב הונא משום דהוי רצון גמור וממילא אינו
סונר בלא תחמוד ,אבל באמת א״צ לזה דלכלכה מוכח מלשון
כרמבי׳ם בס ׳י מה׳ עדות דדוקא כיכי שלא קנה שהבעלים לא עשו
מעשה מכירה כלל נקרא חמסן וקרא זה נזל של דבריכם ,דבפ״י
מה׳ מכירה כתב מי שאנסוהו סד שמכר אבל בכל׳ עדות כתב
החמסנים והם הלוקחים וכר ,ומוכח דסובר דאסי׳ לא מכרו
הבעלים כלל רק נטל ונתן דמים ולא קנה מ׳׳מ לא כוי גזלן ולא
עבר בלא תגזול אלא חמסן מקרי ,ומה שהקשה דכא עבר בלא
תחמוד לק״ס דכא לא תחמוד לאינשי בלא דמי משסע לכו ,ואף
דכתום׳ בסנהדרין דף כי׳ה כתבו לפרש וכן הוא כאמת והרסב״ם
אינו סובר כן ועיין בכ׳׳מ פ״י מה׳ עדות ,וכבר חמה מליו שם
הלמ״ם ,מ״מ כק דלא משמע להו איסור לא סיפסל אפי׳ סדרבק
וכמו בכני קבוראי שם דף כ״ו ס״ב ,וכן שיטת כמוס׳ בכמה דוכתי
דלא כסו פכמט בסנהדרין.
יש להסיר וכיון דהרמנ״ם סובר ואפי׳ כיכי שלא
סכרו כבמלים כלל אינו גזלן ובודאי סבר בלא תחמוד

ולפימש״כ

נמצא

ולכאורה

האזל

וא״כ □כ יקשה קושיית הראב״ד דבזהודאי הוי נטילת כחפץ מעשה
ואמאי אינו לוקה ,ואולי ניסא דגם בזה מקר כאיסור הוא החמוד
בלב ואין ט מעשה אך מל׳ כמ׳׳מ לא משמע כן ,וצ״ל דבזה פשוט
כד׳ כראב״ד דאז הוי לאו שניתן לחשלומין שצריך להחזיר החסן
והרסב״ם לא נחיה כאן לזה ,דכא מיירי בהסציר וכרבה עליו רמים
דאז בודאי קנה ולא כוי לאו שניחן לתשלומין לכן כתב דאינו לוקה
משוס דהוי לאו שאין בו מעשה ,דאף דאינו עובר אלא עד שיקח
מ״מ הלקיחה הוא רק גמר לתנאי כאיסור ,אבל עיקר כאיסור
הוא החמוד שאין בו מעשה וכנ״ל

פרק ב

הלכה א ב

הנזלת שלא נשתנית אלא הרי היא כסו
שהיתה אע״פ שנתיאשו דהבעלים מסנה ואע״ם
שמת הגזלן ותרי היא ביד בניו הרי זו דזחררת
לבעליה בעצמת ,ואם נשתנית ביד הגזלן אע״פ
שעדיין לא נתיאשו הבעלים ממנה קנאה בשינוי
ומשלם דמיה כשעת הגזלה* ודין זח דין חורה הוא
שנאמר והשיב את הגזלה אשר גזל מפי השמועה
למדו אם היא כשגזלה משלם אותה ואם נשתנית
בידו משלם דפיה׳ גתיאשו הבעלים פסגה וה״א
נשתנית הנח הגזלן כל השבח שחשריחח *־זהר
יאוש דאינו משלם אלא כשעת חגזילח׳ ודבר זד־ז
מדבריהם מפני חהנת חשבים וכשמחזיר לו הגזלה
שמין לו חשבה ,ונוטל מן הנגזל׳

השגת

הראב״ד ודבר זה מדבריהם וכר א״א י״א נוטל את
כשבח עצמו ודוקא אמרו ג׳ שמין לכם את השבח
ומעלים אותם בדמים׳ אבל היאך לא עכ״ל,
דממלק כרמב״ם בין שבח דקודם יאוש לשבח דאמר יאוש
כבר כתבנו בה׳ גנבה ס׳יא כל׳ י״א והבאנו שם דברי
הגר״א ז״ל שהביא ראיה לזה מב״מ דף י״ד ע״ב המוכר שדה
לחברו ונמצאת שאינה שלו דפליגי רב ושמואל אם יש להלוקח שבח
מן כמוכר׳ והקשה רש״י דהנגזל ישלם במד השבח ומזה הוכיח
כרמב׳י׳ם דקודס יאוש השבח לנגזל׳ וכבר תמכתי שם דאתה ראיה
הוא מקרקע דאינה נגזלת למטלטלין׳ והראב״ד כתב דכרסב״ס
הוכיח דינו מכא דגזל והשביח ומכר׳ וכתב ע״ז כגר״א דא״א
לומר כן וכיון דהנזלן אק לו בשבח אחה זכות מכר ללוקח׳ ולכן
כתב זיזה מיירי בשבח דמממח הוצאה ונביא דבריו בהלכה ד׳
ומה שיש לדון בזה׳ והוסיף עוד כגר״א ז״ל וכתב וכן מה
שהקשה המ״ט מספ״ג דב״מ בשולח יד בפקדון דשם ודאי אק
יאוש דמסקיד אק יודע כלל ממנו ג״כ מתות בזה עכ״ד וכונתו
להעמיד שם נ״כ בשבח דמחמת הוצאה׳ ודבריו צריכים ביאור
דכא הגמ׳ סוקים לה לפלוגתא דב״ש וב״ה בשבח שע״ג גזלה
ונפלוגחא דר״מ ור״י בגוזל רחל ונחה וילדה דר״מ סבר משלם
אותה ואח גיזותיה וולדותיה׳ ור״י סבר גזלה חחרח בעיניה
וגזוח וולדוח כוי שבחא דממילא כמו שפסק הרמב״ם להדיא
בהלכה ד,
דכונת כגר״א ז״ל דאף דפלוגחא תזות וולדות מיירי
בשבחא דממילא ולאחר יאוש מ״מ פלוגתא דב״ש וב״ה
דמיירי קודם יאוש מיירי בשבח דמממח הוצאה׳ אבל זכי חימה
רבה דמנק לתלות זה בזה וכיון דאמרינן ושבח דממסת הוצאה
הוא לגזלן אפי׳ קודם יאיש ע״כ חכו סברא מצד עצמה׳ וכיון
והשבח נמשה ע״י הוצאה שלו הוי לגזלן׳ וא״כ מנ״ל דר״מ וחולק
בשבח וממילא אאר יאוש׳ יחלוק גס בשבח דסממח הוצאה כק
דלא דמיין וזהו אפי׳ קודם יאוש׳ ובימוד לסי״מ שבארנו בס״ז
מה׳ נז״ס והבאתי בקיצור בפ״א מה׳ גנבה דשבח דמחמה הוצאה
והוי וגזלן יש באופן זה בארבפה מקומות בגזלן זבבע״ס ובמזי׳ק
ומטר׳ ובכל הג׳ מקומות לא שייך לוין תקנת השביס וס״כ והוא
סקר

במה

וצ״ל

אבן האזל  -א ב (נזיקין) מלצר ,איסר זלמן בן ברוך פרץ עמוד מס (228הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

אבני

הלכות

שרת סימן שכב

אד

התירוץ לזה כי משה רטט מליו השלום עומד
ד)
’ בראשון מחצות יום ולהלן זמן ראשון [ולראב״ר
לאחר שקיעת החמה שעבר זמן שחיטה ולא נחשב עוד
בין הערבים .אף שעדיין יום הוא  .ועיין בשאגת ארי׳
דיני תפלה] מל כן גחשנ שלשים יום ממת לעת ולא
נחשב ל״א יום  .אך קשה לפי זה למה יתחילו לדרוש
בפורים יום ארבמה משר [כמו שפירש״י ראש השנה (דף
ז׳ ).בדיבור המתחיל שהי׳ אומרים מד הפורים ובדיבור
המתחיל אתי לזלזולי בחמץ] וכיון שארבעה משר של ניסן
נחשב מפני שזמן פסח מתחיל מחלות הוה להו אחי ושלשים
יום .ודי אם יתחילו לדרוש בחמשה משר ט .
וצריך לומר דכיון שתקנו חכמים לבדוק ולברך בליל ארבעה
משר הרי התחיל זמן ביעור תחילת ארבעה עשר.
ואין ארבעה משר נחשב מן המנין מדרבנן על כל פנים,
ולפי זה צריך להבין בבכורות נ״ח .דחפרש פרוס הפסח
מרב ראש חידש ניסן .ישם לעיל מינה וכמה פרום חמשה
משר יוס_ .וכיון דיוס ארבעה עשר אינו מן המנין לא
הוי רק ארבעה עשר יום:

אך

לא קשה מידי דנהי דמתחילין לדרוש ביום
ה)
’ ארבעה משר אדר הלכות ביעור חמץ שזמנו
תחילת ארבעה משר כנ״ל .מכל מקום הלכות פסח אין
מתחילין רק בחמשה עשר  .דלמנין פסח ארבעה עשר
מן המנין משום שזמט מחצות .והוה לי׳ פרוס ימי
הדרשה של פסח עצמו דיוס ארבעה עשר מן המנין
והוי חמשה משר יום:

עוד

יש מקום עיון במגילה כ״ט דתרומת שקלים
ו)
שבראש חודש ניסן מתחילין מראש חודש אדר.
z
והא אדר הסמוך לניסן לעולם חסר .והוי כ״ט יום .
ואינו דומה למשה רטנו שעומד בארבעה עשר בניסן
ומזהיר מל פסח שני .דניסן לפי סדר החדשים מלא והווין
שלשים יום:

‘נראה

דלא קשה משי מאחר שאינו מפורש בכתוב
ז)
אס הי׳ אז ניסן מלא או חסר למדין
ששואלין חודש קודם יהיי מלא או חסר .ומיין ש״ך
יורה דעה סימן קפ״ט סק״ל בכמה מקומות שהשיעור
שלשים והכוונה חודש יהי׳ חסר או מלא ימוין שם :

אחר

כל זה ראיתי בתוספות בכורות (דף נ״ז)
פלפלו הרבה במנין זה ולבסוף נדחקו בתירוץ
ולפי עניות דעתי לפי מה שכתבתי אתי שפיר הכל :

פייטן

שכג.
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א) ’ טל דבר אשר הוקשה לו בחמץ שקיבל עליו אחריות
 zדחייב לבער למה יהי׳ רשאי לעטר בקוס
ועשה על איסור גזל מכו״ס ואף שמשלם לו מכל מקום
גזלו גוף החמץ .ואין לומר בזה משה דוחה לא תמשה .
דבמקור חיים כתב דבחמץ שקיבל עליו אחריות ליכא
משה דתשביחו מד כאן דבריו:

ב)

הנה

הדבר פשיט

וברור דנחמן

אחריות יש ט משה דתשביתו .שהרי בחשביתו לא כתיב
לך .ומהראוי שאפילו בשל אחרים לגמרי ימטר .רק
דילפיק מלך דכתיב גט ראי׳ בגזירה שיה דשאור שאור.
וכיון דבקיבל עליו אחריות סובר בבל יראה דהא
בש״ס מוקי דשלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של
אחרים בשלא קיבל מליו אחריות .מטאר דבקיבל עליו
אחריות מובר בבל יראה .כל שכן שטובר בעשה
דתשביתו .ואפילו למשמעות רמב״ם בספר המצוות
דבקיבל מליו אחריות איט עובר רק בבל ימצא .מכל
מקום מה חזית דילפת משאור דכתיב גבי ראי׳ תיליף
משאור דכתיב גבי מציאה .וכל היכי ראיכא למילף
לקולא ולחומרא לחומרא ילפינן:

האומנם

כי יש לומר לדעת רש״י ותוספות דבל
נ)
יראה הוי ניתק למשה .יחשב חומרא מה
שאין ט עשה דתשביתו ולא יהי׳ הלאו ניתק לטשה .
אבל הא דעובר בעשה דתשביתו לא יחשב חומרא .
דבלאו הכי מחויב לבער משום הלא תמשה .אך לא
מסתבר דהא איכא במשה שמחויב לבער בערב פסח
מחצות ולמעלה .וכיין דאיכא חומרא בגופי׳ אינו בדין
שנניח חומרא דבגופו ונתפרש חוחרא דאי טביד :
י) לעוף דממה נפשך לשיטת רש״י ותוספות הא
פשט הסוגיא דבקיבל מליו אחריות עובר
גס בבל יראה .ולמשמעות רמב״ם בספר המצוות דאיט
עובר בקיבל עליו אחריות רק בלא ימצא .הא לא הביא
בחיבורו דבל יראה ניתק לעשה .אדרבא כתב בפשטות
דבעשה חפשה לוקה .ואחרונים הקשו עליו מסוגיא דפ׳
מי שהי׳ שממנה הוכיחו התוספות דהוי נימק לעשה .
אך לא נחגלה בימיהם פר״ח מל פסחים דמפרש סוגיא
הנ״ל דבל יראה איט לוקה לפי שאין בו ממשה .ופשוט
דרמב״ס מפרש כפי׳ ר״ח .ואף דבחמצו לוקה .סכל
מקום הלאו בעצמו הוא השהיי׳ ואין ט מלקוח.
וגם המשנה למלך כתב שדעת רמב״ס בל יראה לא הוי
ניתק למשה כל זה ברור בעיני:

עתה

מיינתי במקור חיים  .שהביא כטד תורתו.
ה)
בסימן תל״א הביא דברי שא״ר שכתב
כמו שכתבתי כיון דבגופי׳ לא כתב לך רק דילפינן
מגזירה שוה דשאור שאור נילף משם לקיבל עליו אחריות
דעובר .והשיג עליו המקור חיים  .דהא דאיט עובר
בחמץ של נכרי ילפינן מקרא דבבתיכם  .דבמנילתא
מבבתיכס יצא חמצו של נכרי שברשותו ואיט יטל לבערו.
והוא הרין דילפיגן מבבתיכס דכהיב גבי משה דתשביתו:
ו)

ב״ה א׳ שמיני סת״ר לפיק.

שקיבל מליו

פסח מר

* •!

לאני

תמה זה החנם מה סטרא ליה אס קיבל
עליו אחריות שייך האי טממא  .אם כן לחה

עובר בבל יראה בקיבל מליו אחריות .ואס קיבל מליו
אחריות חשיב יכול לבטרו אף שיצטרך לשלם לו .אם
כן מהאי מסמא יתחייב גם בעשה דתשביתו .ועוד בר
מן דין הא כתב ריטב״א סוכה (דף י״ג ).דבגזירה
שוה דגמירי אינה אלא במלות סתם ולא בפרשיות יריטות.
ואם כן אף אס תמצא לומר דמקרא דבתיכם יליף.
מכל מקים למה לא נילף שאור שאור לגזירה שוה
שיעבור בעשה דתשביתו .דאי אפשר לומר דשאור דכחיב
גבי תשביתו לא גמירי לגזירה שוה .דהא לא גמירי
אלא למלות סתם  .ועוד מיקר דבריו חמוהין הרבה
שהביא בשם המכילתא דיצא זה שברשותו ואיט יטל לבערו
סל חמץ של נכרי קאי .וליחא דהא מל חמן שנפלה
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״«

הלכות

פסח
סימן שכד

שרת סימן עכב

מליו מפולח קאי .אבל חמץ של מכרם מגדרה שיה
דלך לך יליף .וכן מפורש ברמב״ן בפי׳ התירה .ותמהר
איך המלים מיין מדברי רמב״ן במקומו .ואם כן
דברי השאגת ארי׳ ברורים נשמש:

ז)  Vלד* שם כתב לדחות ראיית השאגת ארי׳ דאם
איחא דקיבל מליו אחריות איט מובר כמשה
׳
דתשביתו הוה לי׳ לאו כולל יותר מעשה ולמה יחשב ניתק
למשה .וכתב המקור חיים דאך מל גב דאיט מצות משה
דתשביתו .מכל מקום אם ביערו תיקן המשה דלא חמור
מחמץ דידי׳ .והביא ראי׳ דאם כן נשים שהוחירו קדשים
ילקו כיון שאין מחוייבין במשה דבאש תשרופו .ואיט שום
דמיון .דהחם הנוחר במצמו יש מליו חיוב שריפה רק
שהאשה אינה מלווה .מכל מקום בשריפתה נתקיים המצוה
בטתר שנשרך .לחה הדבר דומה לקטן שאכל קדשי
קרשים דלא נתבטל המשה דואכלו אותם אשר כיפר בהם.
דמכל מקום הקדשי קדשים נאכלו .והכא נמי הנותר נשרך.
אבל חמן שקיבל סליו אחריות אם תמצא לומר שאין בו
חיוב השבתה לא נתקיים שום פשה• ,ואיך ינתק הלאו:
י
•
•
אוז״וז !1234567

אך

באמת ראי׳ זו השני׳ אין לה מקום לפי מה
ח)
שכתבתי דרמב״ם לית לי׳ דבל יראה הוה
ניתק לטשה .אך אין צריך בזה עוד ראי׳ ודברי שאגת
ארי׳ ראשונים ברורים ופשוטים:

ואשר

כתב עוד דאפילו ישלם למכרי מכל
ט)
מקום גזל גוך החפץ .ליתא דהיכי דיהיב
דמי אינו עובר בלא תגזול רק בלא תחמוד דכתיב בי׳
רעך לאפוקי נכרי .ולחד תי׳ בתיספות גס בלא תחמוד
איט סובר  .והדברים טתיקין .כל זה אט כותב לפי

הבנת כטד תורתו :

אך

לדטתי נראה ברור דאין איסור גזל חפכבתו
י)
’ מלהשביחו כמשפט .כיון שאם יחול חיוב השבתה
מחמת העשה או הלא תמשה יופקע ממונו של נכרי כיון
שהכל מצויץ מליו לשורפו .וגרט מאנס בא כעדו
מל כן חל חיוב השבתה .ונמצא כי בשמה שחבערו איט
גוזלו כלום שכבר נטשה הפקר טל ידי חיוב בימור .
והיינו דחמן מפקימ מידי שיעבוד מכרי .ומיין רץ נדרים
(דך מ״ז  ).במנין הקדש מפקיט מידי שיטבוד מה שמחלק
בין אסר סל השוכר או אסר מל אחר .דוקא טל השוכר
משום דנפקס שימבודו מל ידי הקונם .ממילא כשם

p

שהקדש ,מפקיע מידי •שיעבוד פירושו על ידי הקיש.
חמן מפקיע מידי שימבוד טל ידי איסור חמץ .ואך
שאין מנרי מוזהר מל כרחך משום שישראל חחוייב לבער
והכי נחי בנידון דידן וכמי שכתבתי :

יא) ואין להקשות אם ק שנפקע ממוט אי מיגניב או
’ מיתביד למה יתחייב לשלם לגוי .לא קשיא
דבלאו הכי אינו חדיגא דרמהו כתיב אלא כמין
אחריות אלים או בקט מידו  .והרי מל דטת זה קט
מידו שאם יאבד בפסח ישלם  .יחוג החג הקדוש בקדושה
ומהרה ובשמחה וטוב לב וינצל ממשהו חמץ :
כנפשו ונפש דו״ש וש״ת הק׳ אברהם ,

נזר

ביה יום ה׳ י׳ג ניסן סת״ר.

להרב הגאון הגיל בעגין הגיל.
א) נדון חמץ שקיבל מליו אחריות אם מחויב בעשה
 1דתשביתו כבר כתבתי מה שיש בו די.
ואשר כתב שמהמגן אברהם משמע שאיט מחויב חדמתיר
להחזיר הפקדין אך שמוי יאכלט .רק לר׳ יוסי הגלילי
דמתיר בהנאה שפיר מקיים תשביתו במכירה לנכרי.
מה שאין כן לדידן ,איני יודע מה הוא סח .דלמה
לא יקיים תשביתו בחזרה לגוי שלא חשיב הנאה לישראל.
ואם כן הוא מוציאו מרשותו בלי הנאה .ומקיים תשביתו
אפילו לר״ן דתשביתו שלא כדרך הנאתו .וברמב״ן מפורש
דוקא באכילה איט מקיים תשביתו שאין דבר טעון
השבתה ומותר באכילה .אבל בהנאה מותר כמו תרומה

טמאה ג

מה

שנתב דצל״ח (דך מ״ט ).כתב דלאו דלא
ב)
תשחט טל חמץ אינו בחמץ שקיבל מליו
אחריות .בגליון צליח נבר כתבתי כי שאגת ארי׳ חולק
טל זה בפשיטות וכן מיקר .מתה נתיישבתי שדברי צל״ח
יש להם מקים והוא כי בירושלמי נסתפק אם כשימיר
אכילתו או כשיטיר ביעורו .ואם כשיטור אכילתו צריך
שיהי׳ שלו לאכילה  .אכל חמץ שקיבל עליו אחריות
נהי דגלי קרא דחשיב כממונו .מכל מקום זכות אכילה
אין בו .החומנס כי בגמרא דידן דיליך מלא תשחט
זמן השבחה מחלות מדאסרה תורה לשחוט טל חמץ
מוכח דאסור אז להיות לו חמץ .משמע לכאורה
דכשיטיר השבתתו .דאי כשיעור אכילתו אין ראי׳ שמחויב
בהשבתה .שהרי הקפידה תורה לשחוט טל חמץ אך
שאין לו שיטור שיהי׳ מחויב להשביח .אך לא קשה
מידי דהא בגמרא קאי לחיסר חמן משש שעות ולמעלה.
ולר׳ יהודה פשיטא דאסור בהנאה מלאו דלא תאכל
טליו חמן אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה ,
ואפילו לחזקי׳ כיון דגלי קרא באחד מהם איסור הנאה
הוא הדין באינך כמו שכתבו התוספות .רק לר״ש בעי.
ולדידי׳ יליך שפיר דאי אפשר לומר משום אכילתו .
דהא לר״ש ליכא לאו באכילה  .ומל כרחין מדמחויב אז
בהשבתה *)  .ולפי זה לדידן דקיימא לן כריי .שפיר
יש לומר גם לגמרא ריק כשיעור אכילתו .ופל חמן
שקיבל מליו אחריות איט עובר כנ״ל:

אך

מכל מקום עובר בעשה דחשביתו [דלפי
ג)
שיטה זו לדידן דקיימא לן כר״י אין הראי׳
מלא תשחט .ולר׳ שמעון מל כרחין כשיעור השבתתו כנ״ל].
גם בטיקר הדברים שעשיתי סמוכין לדברי הצליח
מהירושלמי אינו מוכרח כלל .דהירושלמי לא אמר
אלא שנם בשיעור אכילתו חייב אך שאינו אוכלו .וכל
שכן דחייב משוס שמחויב להשבית ואיט משבית
חה פשוט:

י)

אשר

כתבתי דהא דמכילתא דיצא זה שאיט
יעל לבטרו אנפלה מפולת קאי .אבל של
נכרי

•) הנהיה אך לרמב״ס דפסק כר״י ואך מל פי כן כתב בספר המצות
דירן פליג מל ירושלמי :

הלימוד מלא תשחט לדידי׳ צריך לומר דתלמודא

אבני נזר  -או״ח ב בורנשטיין ,אברהם בן זאב נחום עמוד מס (20הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

אבני

הלכית

שדת פיט! שכד

מרי שלא קיבל מליו אחריות מקרא דלן* כסקא .
וכן כתב רמב״ן בפי׳ התורה .ותמה מעלתי שהרמב״ן טל
ההורה כתב גם בנפלה מפולת בגל גדול שאבת־ מחט
ומכל בני אדם ומקרא דלך .הנה אנכי לא כתבתי
נשם רמב״ן רק דחיץ של טי לא נתמעט מאיט יכול
לבערו .אבל הא דנפלה מפולת נסיק מאיט יכיל לבערו
הס דברי רמב״ן בחי׳ ימוין שם .וחזר בזה ממה שכתב
בפי׳ התורה בזה .ובאמת מוכרח לומר כן דהא במכילתא
ריצא זה שאינו יכול לבערו סמוך ונראה לנפלה עליו
מפולח רק הא דחמן של גוי נסמוך טל דברי רמב״ן
בפי׳ התורה .משום דיש לומר דקאי רק אדסליק מיני׳
לבד והסברא מוכחת כז דלחה יקרא חמן של גוי משום
שלא קיבל עליו אחריות חינו יכול לבערו .וכבר כתבתי
בגליון רמב״ן על התורה לעיין ברמב״ן בחי׳:

מ״ש

סניגרון לדבריו שכתב דאך ביהיב דמי הוי
די)
גזל והשבתי עליו דביהיב דמי אינו עובר
רק בלא תחמוד דכתיב בי׳ רעך .וכתב כבוד תורהו
דמרנענשו בני נח במבול מל כי מלאה הארץ חמס מוכח
דהוי גזל ואך ביהיב דמי .וישראל במתן תירה לא יצאו
להקל .אשתמיטתי׳ דברי תוספות בבא קמא (דך ס״ב).
בהא דבעי הש״ם מה בין גזלן לחממן דלא יהיב דחי
כו׳ .וכתבו תיספות בלישנא דקרא אין חילוק ביניהם
[והכא בעי מה בין גזלן דרבנן לחמסן דרבנן] .ואם כן
חמס דקרא בלא יהיב דמי .ומכל מקום קרי לי? חמס
דבלשון המקרא הכל אחד .וכן כתב הרא״ם בפי׳ התורה:

ואני

חושב בו סברא• דיש לומר בן נח מוזהר
ו)
אך בדיהיב דחי .דהנה רמב״ן פרשת וישלח
כתב בני נח מצווים על הדינים היינו דיני אונאה גניבה
כו׳ ולישראל הם הרבה מלוות ולבן נח הס מצוה אחת .
כן יש לומר בין יהיב דמי בין לא יהיב הכל בבני נח
אזהרה אחת גזל .ולישראל נתחלה לשתים  .גזל וחמדה.
מכל מקום מה שסיים שגס ישראל לבני נח אסור ביהיב
דמי שלא יצאו במתן תורה להקל .זה מטות שהרי אונאה
בני נח מוזהרין .וישראל אינו מחזיר אונאה לבן נח .
ואין זה מיעוט בקדושה שתחילה לא הי׳ מוזהר אלא
לרעהו שגוי עם גוי הוי רעהו .ובמצרים כתיב וישאלו
איש מאת רעהו .ואחר מתן תורה נאסר רמהו  .ומי
שאינו רעהו לא נאסר ממולם רק שמתחילה הי׳ בן נח רעהו.
ועכשיו אינו רעהו  .כן בזה שאך שמתחילה הי׳ נאסר
אך ביהיב דחי .הרי תחילה הי׳ נקרא רעהו .ולרעהו
נס עתה אסיר וזה פשוט :

מה

פסח

שכתבתי דמשים דהכל חחוייבין לבערו פתע
ז)
ממינו של גוי .ותמה מעלתו דאדרבא אם לא
יהי׳ רשאי לא יהי׳ הפקר  .הנה לא דיקדק בדברי
להבינם .שכתבתי שאין איסור גזל עומד בפני מצוות
ביעור כיון דמצוות ביעור בעצמו .ותרצה לומר שהגזל
יאסור מליו הביעיר .נאחר שאדרבא על ידי המצוה
פקע ממונו שהכל מלווים עליו לבערו .ורמזתי לו
דברי הר״ן דהקדש מפקיע מיד שיעבוד דוקא באוסר
על השוכר .אבלבאוסר טל אחרים כיק דשימבור
שוכר קיים משוכר מתהני .ודוקא באושר מל שיכר
דנפקע שיעמדו .ותקשה למה יפקט שיעבודו .הא כל
זמן שלא נפקע משל עצמו נהנה ומומר לדור ולמה
יפקע שיעטרו .אך משוס דטך הבית של משכיר ויכול
לאוסרו רק שיעבוד שוכר מעכב  .כיון שאם יחול הקונם
יפקע שיעטרו אין השיעטד מעכב יצול הקיום מלחול,

נזר

יא

»1

והכי נמי מלוות ביעור בעצם .רק שתאמר שלא יוכל
לבערו משום איסור גזל .כיין שאם יחול החיוב לא יהי׳
איסור גזל אין איסור גזל מעכב .ובאמת נידון דידן
עדיך מהא דר״ן וקל להבין ;

בדין

אם מחויב לתת סך רב שלא יעבור על
ח)
איסור תורה בשב ואל תעשה .הסכמת רוב
אחרונים דאינו מחוייב .דחילוק הר״ן בין משה ללא תעשה
מפורש בדבריו דחצות עשה עיבר בשב ואל תעשה .מכל
מקום הדמיון והראי׳ שהביאימכלאיס אט ראי׳ .דכלאים רוצה
בקיומו תליא  .וכל שאינו מוצא פועלים לשכור בהוספה
שליש לא נקרא רוצה בקיומו .וחדע דהוספה יותר
משליש לפועלים אינו סך רב .מכל מקום הסכמת אחרונים
דאינו מחוייב:
ט) נדו[ מה שנסתפק בחמץ שקיבל עליו אחריות .אס
יעלה האחריות לסך רב .בשלמא אם החמץ
שלו הא אסור בהנאה .אינו מיושב כל הצורך דהא הטעם
כתב הר״ן דעניות כמיתה כמו שאמרו משה שבתך
חול .וכיון דלאחר הפסח יהי׳ מותר לו גם בחמצו שייך
טעם זה .זולת בהי׳ אפשר למכור קודם הפסח דאז
אסור אחר הפסח משוס קנס .וחם נאמר שהאמת
כן הוא יטא מזה קולא ופירצה גדולה .ויש לי בזה
עיון גדול וצריך אני להתיישב בדבריי כהחפזי כל האדם
כוזב [ועי ק בחשיבה שאחר זו]:

י) א^ל היקשה לו איך אוכלין הקמפליך מחריין
בשבח לפי מה שכתב המגן אברהם דאין
מברכין עליו ברכת הנהנין דדחי לפלפלין ושום דאין
מברכין עליהם ופטיר עליהם ביום הכיפורים דלאו
אכילה הוא  .ואס כן יהי׳ ט חיוב טוחן במה שמרסקו
בשיניו ער כאן דבריו .למה לא הוקשה לו איך יוצאין
ידי אכילת מרור דכיון דלאו אכילה הוא .ואם תאמר
כמו שכתב רא״ש ופסקי מהרא״י להדיא דלא כתיב
אכילה במרור דיאכלוהו בפסח כתיב .מכל מקום הא
מברכי! על אכילת מרור .וכתב רא״ש דמשוס הכי
צריך כזית .וטל כרחך כיון שקיבלו חכמים דחמשח
מינים הללו יוצאים בהם ואחד מהם כמכא .רחמנא
אחשבי׳ אכילה .כמו אכילת גיר הנשה ושקצים ורמשים
לחיובי .כן זה למצוה .ממילא בשבת דכשאינו מתקן
סטור והתיקון הוא המצוה והמציה אינו אלא מה שהוא
אכילה דאם לא כן לא הי׳ יוצא .נמצא שכל התיקון הוא
מה שהוא אכילה .ומחמת שהוא אכילה הא אינו מלאכה .
והייתי יכול לומר בפשיטות טל פי דברי מרדכי פרק
של תפילין לשיטת ר׳ אלי׳ דצריך
ג׳ דחולין בקשר
לקשור בכל יום .מכל מקום חשיב קשר של קיימא לענין
קריי׳ קשר הכא נמי רחמנא קריי׳
שבת דרחמנא
אכילה .אך לא יתכן למה דקיימא לן מרור בזמן
מל כן צריך לומר כמו שכתבתי:
הזה דרבנן

ידידו הדרש וש״ת הק׳ אברהם .

סימן שכה.
ב״ח ג׳ אחרי יוד למב״י סת״ר,

עוד להרה״ג הנ״ל.
א)

בדבר

אשר

נסתפק כביד תורתו בחמץ שקיבל
עליו
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ולא יפעור עצמו .ומעכשיו נאסר מלפטור עצמו .
האיסור מחמת דעתו ורציט ומחייב לפזר כנ״ל:

וכל

י) בדיין גזל מגיי ויהיב דמי שכתבתי שמותר .וכבודו
’ מביא ראיות דגוזל טל מנת לשלם
אסור .גס אנכי דעתי דעל מנת לשלם אחר זמן אסור
דנחשב גזל .אך במשלם תיכן) או מזומן בידו לתתו תיכף
דכהאי גוונא חשיב הילך שבזה מיירי הש״ס בבא קמא
(דך קי״ג ):בזה לא חשיב גזל:
?nf״67n'12345

ואעתיק

לו מה שכתבתי בחידושי לקידושין .
יא)
י בשליחות יד  .אמר לעבדו ולשלוחו
מנין תלמוד לומר על כל דבר פשע .קשה לי דהא
שליחות יד דגלי רחמנא טל כרחך היינו באופן דאינש
דעלמא הי׳ פטור  .ואם כן השליח לאו בר חיובא .ועיין
בריעב״א פרק שנים אוחזין דאפילו כהן דאמר לכהן
גם כן חשיב לאו בר חיובא אף דאם הי׳ מקדשה לעצמו
הי׳ חייב .והכא נמי אף דאם הי׳ שימר הי׳ חייב
השתא מיהא לאו בר חיובא .והניחא לשיטת הר״ן דשליחות
יד דגלי רחמנא היינו דאפילו הגביה רה ליטול
מקצתה ונטל מקצתה חייב בכולה .ואינש דעלמא אינו
חייב אלא באותו מקצת ניחא .דלאותו מקצת הרי שליח
בר חיובא  .וכיון דלאותו מקצת אין המשלח חייב .כל
שכן שאינו חייב בשאר  .אך לשיטת הריטב״א דשליחות
יד היינו שלוקח על מנת לשלם אס כן גבי שליח לאו
גזילה הוא כלל ושליח לאו בר חיובא הוא כלל :

והנראה

דהנה טעמא דלוקח על מנת לשלם
יב)
לאו גזילה על פי המבואר בתוספות
בבא קמא (דף ק״ז ):בסוף העמוד דכשמוטן טענה
שחייב בדמי׳ ובאמת הוא ברשותו לא חשיב כפירת
ממון עיין שם .והכא נמי כשרוצה לשלם דמי׳ לא
חשיב גוזל ממון .אולם זה כשישלם תיכף  .אבל בגוזל
עתה לשלם לאחר זמן וראי חשיב גזלן .דמנל מקום
עכשיו גזלן הוא  .וגדולה מזה הדין בשואל שלא מדעת
דגזלן הוי אף שלאחר שישתמש בה דעתו להחזירה
ובמיני׳ .אך במגביה החביות על דעת שימול ממנו
רביעית ודעתי שבעת נטילתו ישלם .בכי הא באינש
דטלמא פטור .דכל עצמו לא נעשה גזלן רק משום שחישב
שימול .וכיון שחישב שבעת נטילתו ישלם לא נעשה גזלן
כלל:

והנה

ידוע דכל שהיציא מרשות בעלים אף
יג)
שלא הכניסה לרשותו אלא לרשות אחר
נעשה גזלן .וראי׳ ממחני׳ בבא קחא (דף ע״ט  ).דנתנו
לבכורות בנו או לבעל חוב דנתחייב הגנב במשיכת הכהן.
וכן מדברי רש״י בבא קמא (דף ס״ה ).דאם בשעת
מכירה שוה יותר מנשעת גניבה משלם יקרו כשעת
מכירה דחשיב כחברא או שתיא .הרי דחייב אמכירה
אף שלא הכניסה לרשותו .וכן מבואר ברמב״ם ושלחן
מרוך .והטעם משום שהי׳ לו להשיבה .וכל שלא השיבה
ומכרה חשיב כאלו הוציאה מרשות בעלים לרשות אחר

יי) מעתה

וחייב :
מיושב קו׳ הניל דאי לאו רגלי רחמנא
שליחות

בשליחות

יד

לא הי׳

באפשרי

לחייבו משוס דשליח לאו בר חיובא וחייב המשלח .
דאם יתחייב המשלח הרי נעשה המשלח גזלן ויצא מרשות
בעלים תיכף בשמת הגבהת השליח  .נמצא שהשליח
הוציאה בהגבהתו מרשות בעלים לרשות המשלח .מעתה
לא יועיל מה שחישב לשלם בעת שיעול הרביעית

פסח

נזר

יב 28

כיין שהוציאה מרשות בעלים עכשיו והתשלומין יהי׳ אחר
כך .דבשלמא אם לא חידשה מורה דין שליחות יד .
הי׳ מועיל מחשבתו לשלם בעת שיעול כיון רעכשיו אינו
גזלן ובשעה שיטיל ישלם .אבל לאחר שחידשה תורה
דין שליחות יד שהמשלח נעשה גזלן .שוב אף השליח
שהוא אינש דעלמא יתחייב .כיון שהחפץ יצאה לרשות
משלח תיכף וישלם אחר כך בשפה שיעול .ושוב השליח
בר חייבא ושוב יפטור המשלח .ואי אפשר לחייב המשלח.
דאם יתחייב יהי׳ השליח בר חיובא  .ואין שליח לדבר
עבירה  .ולפי מה שכתבתי בטלו כל קושיותיו :

אך

דעת הרב מלאדי ז״ל דאפילו ליקח על מנת
טו)
לשלם חותר בגוי .ועליו יפול קישיותיו .ולא
אטריח עצמי ליישב מאחר שדעתי שנעשה גזלן בזה .
והנה כבודו דעתו שנעשה גזלן .ומשום דמכל מקום גוף
החפץ גוזלו .ותוספות דבבא קמא שהבאתי בחי׳ ורשמתי
גם כן בגליון .הקצות החושן סימן ע״ג כתב שיש לו
פירוש בהם ולא כתב מה .ונפלאתי שלא כתב ליישב
הא דבבא קמא (דף קי״ג) שהביא הרב והמקנה וגם לא
כתב ליישב הא דהלכה רווחת היכי דיהיב דמי אינו
אלא בלא תחמוד .ןאך~ לדידי לוקח ומשלם הוא לא־
[תחמוד ”לבדי ועל מנת לשלם הוי גזל אתי שפיר הכל :

מה

שכתב שהוכיח מירושלמי דחמץ של גוי
הז)
שקיבל עליו אחריות מותר לאחר הפסח מוכח
דנשאר של טי .זו חטאת קולמוס באמת שלא עשתה
מחשבתי והייתי סטר שכבר השבתי לו ע״ז דהטעם משים
שלא יהי׳ קנס לישראל במה שיהי׳ נאסר שהרי יכול
לומר לו הרי שלך לפניך .וכך הס דברי הנודע ביהודה
בגזל חמץ ועבר עליו הפסח רמוחר לאחר הפגז דלגזלן
שעבר לא יהי׳ קנס והנגזל לא עבר שאינו ברשותו.
ואף דבאמת לא קיימא לן כנודע ביהודה בזה  .מכל
מקום מבואר ברמב׳ן בתי׳ דאין קנס זה לגזלן אלא
לנגזל והוכיח דאפילו באונס קנסו .והיינו כנ״ל משוס
דלא יפסיד .והכי נחי בזה :

מה שכתבתי בחמץ שקיבל עליו אחריות אין
יז)
איסור במה ששורפו דכיין שמצווין לבערו
נפקע ממון הנכרי  .והקשה כבודו דאס כן יקשה
לשיטה מקובצת כתיבות דר׳ מאיר סובר בפקוח נפש
יעביר ואל יהרג נימא משום פהוח נפש נפקע ממונו.
מלבד שבעצמו אינו דמיון כלל .חך גס אני לא אמרתי
רק בגזל גוי שאין האיסור מפאת חסרון הגוי רק מפאת
צבי .בזה
ישראל שלא ילמוד בגזל כמו שכתב חכם
אמרתי דעל ידי המצוה נפקע ממון הגוי ישוב אין ישראל
גוזל .אבל בגזל ישראל זה עצמו שיופקע ממון ישראל
הוא עד רצון התורה שהתורה אחרה לא תגזול שלא
יופקע ממון ישראל :

מה

שכתבתי דבמה שמחזיר לגוי מקיים תשביתו דשוב
יח)
אינו גורם לממון .והשיב על זה משאגת
ארי׳ דלאחר זמן איסורו חינו מקיים משה דחשביתו בהוצאה
מרשות .בחי׳ השגתי על שאגת ארי׳ דאם כן הא
דאחרינן בפרק קמא ה׳ .כתיב שבעת ימים וט׳ וכתיב
אך ביום הראשון תשביתו ופי׳ התוספיח דמיתורא כריך
דהעשה דתשביתו מיותר  .ולדברי השאגת ארי׳ צריך קרא
שלא יועיל הוצאה מרשית לאחר זמן א סורו .אך עיקרן
של דברים כדברי סרב ז״ל מלאדי דמשיס ם• איט
מועיל הוצאה מרשות לאחר זמן איסורו חשים דחמן איט
ברשותו
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ברשותו ומשאו כאילו ברשותו אס כן אינו פועל כלום
במה שמוציאו מרשותי שגס תחילה הי׳ איט ברשותו ומשאו
וכו׳ ולא מועיל הולאה מרשיתו רק קודם שמשאו הכתוב
כאילו ,.ברשותו .וכיזמץ שקיבל עליו אחריות שהי' שלו
ממש משום גורם לממון אף הוצאה מרשות יועיל .וחזרה
לבעלים דמשוי לי׳ אינו שלו גס לדעת השאגת ארי׳ יועיל.
שהרי ביטול לאחר זמן איסורו אי לאו דאיט ברשותו הי׳
.
1
אה״ח
והי׳ מקיים בזה משה דתשביתו:
•מועיל
1234567

מה

שכתב שראה בתשובתי דעכו״ס אין לו אונאה
יט)
הייט שאינו עובר בלא תיט ובגמרא מצינו רק
שאיט מחזיר אונאה לגוי וכן כתב הרב ז״ל מלאדי
בהלכות אונאה שאסור להנאותו בין בשויי המקח כו׳.
הנה דבר זה פשוט דאין איסור אונאה לעכו״ס וזיל קרי
בי רב הוא לא תינו איש את ״עמיתו״ .והרב אתי עלה
מדין גניבת דעת דכשאומר לו שכך שיה והוא אינו שוה
כך הרי גונב דעתו ,או אפילו בסתמא במקום שאין דרך
הסוחרים למכיר יותר משויו .הרי הגוי סומך עליו שכך
שוה .ודומה למוכר דבר שיש בו מום דחשיב גניבת
דעת משים דסתמא אין בו מום .ואפשר דעל כן הגח׳
אמר לענין חזרה  .וחשים דלהנות לכתחילה אסיר
באופנים הנ״ל .אך לאו דלא תונו אף באופנים הנ״ל
אינו עובר:

מה

שכתב שבמנחת חיניך מטאר דלא תחמוד ולא
ב)
תתאוה נוהגין בנוי והוא ענף גזל .הנה
גם אני כתבתי כן .אך זה בנוי לגוי .לא בישראל
_____ _______
לגוי:

מה

שכתב דעל שי חיוב השבתה נפקע ממון
בא)
הגוי ניחא גם לדעת הרב דחמץ אינו
ברשותו אבל לא איט שלו דמכל מקום אין בו איסור
גזל גוי דהוי כאבידת גוי דמותר .ועוד יש לומר דשאני
הכא שאינו ביד גוי רק ביד ישראל שמלוה עליו לבערו
מל כן הוי אינו שלו:

ידירו הדי״ש יש״ת באה״ר הק׳ אברהם .

סימן ז8כו•
ברין אחריות שעוברץ על" בבל יראה
אם הוא אחריות גניבה ואבירה או אפי׳
אחריות פשיעה:

דלה

הר״ן כתב לרעת רש״י ביחד לו בית דבסתמא
א)
מיירי .וכשיחד לו הוה כאמר הנח לפניך.
ובלא יחד הוה כאומר הנח לפני והרי הנח לפני אינו
אלא שומר חנם .הרי דבאחריות פשיעה גס כן חייב
לבער :

ולאחר

העיון יש לדחות ראי׳ זו דהנה בתים׳
ב)
(דף כ״ב ):בהא דחקשה הש״ס והרי
אבר מן החי דרחמנא אמר לא תאכל הנפש טס
הבשר  .ותניא ר׳ נתן אומר מנין שלא יושיט אדם
אבר חן החי לבן נח דכתיב לפני עור לא חתן מכשול .
טמחא דכתיב לפני עור וגו׳ הא בהנאה שריא .כתט
התוספות אף טל גב דאבר מן החי של נכרי איירי חשיב
כמשתכר באיסורי הנאה .דחה שהנכרי מחזיק לו טובה
חשיב כמשתכר .והא דאמר בסוף אלו מציאות גבי אם
היחה בהמתו טעונה יין נסך אין זקוק לה  .ואי אחרת

פפח

נזר

צער בעלי חיים דאורייתא אמאי אין זקוק לה.
אף על גב דחשיב כמשתכר באיסורי הנאה ואסור אפי׳
בחנם .מכל מקום כיון דאינו מתנוין שיחזיק לו טובה
ומשום צער בעלי חיים חשיב כמו לא אפשר ולא מחכוין
דשרי עד כאן לשונם .ובשב שמעתתא הקשה בהא דכתט
התיספות דמה שהנכרי מחזיק לו טובה חשיב כמשתכר .
חהא דאיתא סוף פרק קמא דקידושין בערלה בחון לארץ
רבנן ספוקי מספקי להדדי  .והא מה שמחזיק לו
המקבל טובה חשיב כנהנה מוראי ערלה .דלרידי׳ הוה
ודאי ערלה :

ג) ולפי עניות דעתי לא קשה מידי רהנה קיימא
לן כר׳ שמעון דאפשר ולא חיטין שרי
והוא אינו מחסין שיחזיק לו סובה .רק בנכרי אסור
ליתן לו בחנם דכתיב ולא תחנם לא תתן לו מתנת חנם .
והוא הדין להישיט לו ולטרוח בשבילו .אלא שאם הי׳
מכירו מותר כמו שכתב הרא״ש פרק קמא רעבודה זרה
סימן י״ט [וביורה דעה סימן קנ״א סעיף י״א] מפני
שהוא כמוכרו לו שהנכרי מחזיק לו טובה  .ואם כן
מחה נפשך אסרו שאם איני מתטין שהגוי יחזיק לו טיבה.
רק לטובת הנכרי  .אסור משוס לא תחנם  .ואי
מחכוין שהנכרי יחזיק לו טובה הוא משתכר באיסורי
הנאה .אכל בערלה בחון לארץ דמספק לאחר מותר
כשאינו מתכרן שיזכירו יחזיק לו טובה דאפשר ולא מסין
קיימא לן דשרי כר׳ שמעון [ואפילו לרב דסבירא לי׳
כר׳ יהודה אפשר ולא חכוין אסור  .הא בערלה בחיץ
לארן קיימא לן הלכה כמאן דמיקל וקיימא לן בערלה
בחון לארן כר׳ שממון דמיקל .מיהו בזה יש לפקפק
דזה אינו רק בספק ערלה אבל לא בודאי ערלה וספק
אם חשיב נהנה .אך להטור דהטעס דמקילין בערלה
בחון לארן משוס דהוא רק הלכה למשה מסיני ולא
חשיב עיקרו מן התורה דקרא בערלה בארץ ישראל
איירי .ובחון לארן עיקרו הלכה לחשה חסיני .אם כן
הוא הדין בספק אס חשיב נהנה דמותר מן התירה
ודו״ק [וגבי יין נסך שפיר כתבו התום׳ דמותר משום
לא אפשר ולא מיסין .דהתס אינו מתכוין לטובת הנכרי
רק לסלק צער בעלי חיים .וגבי לא תחנם במתכוין
לחון הנכרי תליא חילתא כמבואר ברשב״א גיטין גבי
חציו עבר וחציו בן חורין ימוין שם] :

ל) וזה מדוקדק בלשון התוספות שכתבו דמה שהנכרי
מחזיק לו טיבה .החליפו לשון הגמרא בן
נח בנכרי .אך הוא הדבר שדברתי .דהאיסור משום
שהוא נכרי ולא נר חישב דליכא גבי׳ לא תתנם כדכתיב
לגר אשר בשעריך תתננה .אלא משום דבן נח דברייתא
לאו בגר תושב דגר תושב שמקיים שבע מצוות ואינו
אוכל אבר מן החי וליכא לפני מור כמו בישראל .ודוקא
יין לנזיר אסור להושיט שמא ישכח נזירותו כמו שכתבו
התוספות עבודה זרה (דף ו׳ ):דיבור המתחיל מנין.
ועל כרחך האי בן נח איט גר חישב ואסור ליתן לו
מתנת חנם ואסור ממה נפשך כנ*ל .העולה מזה שאם
ארס עישה טובה עם ישראל לא חשיב נהגה כשאינו
מתכוין להחזקת טובה וגבי גוי חשיב נהגה:

והנה

יש להביא ראי׳ לזה דנבי ישראל לא חשיב
ה)
נהנה כשאינו חתכוין להחזקת טובה .דאם
לא כן שומר חנם היכי משכחת לה  .דהחפקיד מחזיק לו
טונה ותשיב נהנה ויחשב שומר שכר .אלא משוס דכשאיט

מחסין לא חשיב נהנה :

ואין
אבני נזר  -או״ח ב בורנשטיין ,אברהם בן זאב נחום עמוד מס (24הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

שב

פירוש

אברהם •בן

ר׳

הר מב* ם

גניבה שיש בכלל אזהרה זו גניבת הממון וזולתו והקרקע וגניבת הנפשות •7ור׳ סעדיה
ז״ל אמר שיש בכלל התראה זו גניבת ממון העשיר•• ויפה אמר והמעתיקים ז״ל פירטו

את האזהרה בגונב נפש מישראל שהוא מן החמורות®• ואע״ם כן אין המקרא יוצא מידי
פשוטו• 7ו לא תענה כוונת המקרא להזהיר על עדות השקר דוגמת עד זומם שנאמר
בו כי יקום עד חמם באיש לענות בו סרה (וג׳) שקר ענה

(יד) לא תחמד .טעם התמידה בעברית התאוה לקחת חפץ והיא
באחיו:77
קודמת לחמיסה 72ולפעמים תפול (חמידה) על החמיסה והכוונה כאן התאדה והראיה

ץ

על זה מאמרו במשנה תורה לא ת ת א ו ה  78במקום לא תחמד להראות שטעם
שניהם שוה והמעתיקים ז״ל חילקו בין שניהם למנותם בשני לאוין* 7ויתבאר שיטתם
בזה במקומה:

והבן שהאזהרה על איזה חפץ שיש ברשותו של חברו לא על מה

שדומה לאותו החפץ ,המשל בזה ראובן יש ברשותו בית נאה אסור על שמעון להתאוות

"־שאותו בית גופו יהיה שלו לא (שאסור לס להתאוות לו דוגמתו או דומה לו .וזה דק
והבן אותו והוא נכון ודע אותו:

הערה

מאד יצמא• 7השכל ויבקש לדעת למה

סרט (ה׳) יתעלה את עשרת הדברים האלה ולא שאר המצוות כשהשמיע אותם לישראל:

ועל זה שתי תשובות אחת מהן כי זה מסודות החכמה [האלוהית]• 7והתשובה השניה כי נראה
מעשרת הדברים האלה שהם שורשי כל התורה תרי״ג מצות 77וזה ביאורן:

הראשון

אנכי ולא יהיה ולא תשא

וזכור הם עיקרי הדת

אנכי

הדיבור

אמונת האדנות•7

ובכללה הזכרת יציאת מצרים® 7ומזה מסתעפות מצות קריאת שמע® 8ותפלה. 81ומזוזהגי

ותפלין 88וציצית• 8וברכת המזון• 8והמועדים והתלוים בכל אחד מהם ובו (בדיבור אנכי)
תלויה (מצות) האהבה• 8והיראה 87והחסד לעניים 88והחמלה על אלמנה ויתום®• ומדת
הרחמנות והעדר הנקימה והנטירה®® ואהבת רעים ®7וגרים ®3ואתה יודע את לשון מכתוב

בנתינת טעם הרבה פעמים על מצות אלה וכיוצא בהן במאמר אני ה ׳  88ובשבילו
ובסיבתו צוה על הקרבנות ועל הטהרות וזולתן ששייכות עמהן ודומות להן*®/ :

72

ולא יהיה

אזהרה על השיתוף•® ומזה מסתעפת עבודה זרה וכל חקות הגוים•® וכיוצא

בהן ששייכות עמה ומוליכות ’אליה:

ולא תשא

אזהרה על שבועות השקר ובכלל זה

ומלמטה' ואות וא*ו תלויה :ואולי הבונה
 67השוה ספורנו.
 68לא ידעתי מאי קמשמע לן.
*יגול* שיש לישבו בדוחק).
 69מכילתא וסנהדרין ס״ו ב׳.
• 75בכ״י....* :ין*.
 76ל׳ בכ״י (נשמט מן *  ....ה* עד ״ ....הל).
 70שבת ס״ג >ף ונ״ש.
המחבר
בונת
ואולי
י״ח!
 iד דברים י״ס ט״ז—
דד מכות כ״ג ב.,
להראות "עד* במובן "עדות* .והשוה ראב״ע  78םה״מ מ״ע א׳ ,והשוה גם מ״ת הל׳ יה״ת
ם״א ה״ו.
כאן.
 79כלומר *אשר המאתיך.*...
גד השוה מכילתא דרשב״י וב״ק ס״ב א׳.
 73דברים ה׳ י״ח.
 80דברים ׳ ד « םה״מ מ״ע י׳.
 74מכילתא דרשב״י הובא בםה״מ לרמב״ם מל״ת  81כשיטת הרמב״ם שתפלד .דאורייתא .םה״מ מ״ע
רס״ו בשם מכילתא.
ה׳ ומ״ת ריש הל׳ תפלה.
 75בכ״י" :יגיל* (אות גימ״ל מנוקדת מלמעלה  82דברים ו׳ ט׳! סה״מ מ״ע ט״ו.
פירוש רבינו אברהם בן הרמב״ם ז״ל על בראשית ושמות אברהם בן משה בן מימון עמוד מס (381הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

אבן

ישראל

מימן קד קה

צריך לשלם אלא בגוונא דהחפן אינו שוה כלום ,אבל מוונא

והנה מצינו בנזיקין שאמרו שמין ע״ג שדה אמר ,וילסינן לה

דאיכא שויוש להחסץ ,גם מה דאינו יכול למכור נחשב לממון

מקרא דובער בשדה אחר ,וזה קולא להמזיק ,ובכה״ג

לששלומין ,אף דדבר זה מצד עצמו אינו שוה למכירה ,ולכן

הט אינו משלים להניזק מה שהיה לו מעיקרא ,ונראה דזהו

הכא דגוף הבהמה שוה למוכרו ,אז גם השויוח של כושרא

חיוב ששלומין חדש ,דששלום כזה שמין ע״ג האחר לא משכמח

דחיומא דנחשב לגוף החפץ אף דאינו שוה אלא לבעלים ,שפיר

לה אלא בשמין השוויוח ע״ג שדה אחר ,והנה בחזו״א ב״ק סי׳

מחויב לשלם.

ד כשב וז״ל בענין חשלומין דשמין ע״ג שדה ,יש לעיין היט

אולם גס עיקר הוכחשו של הנשיבוח שאין דין חשלומין ,אלא

שקלקל בושל בישו ,ואי שיימינן כל הביס לא נפחם כלל כססו,

לסי שדיוש שיכולים למכור בשוק ,מהא דכשבו השר

היט שיימינן ,ונראה דטון דאין ביש שמד למטרה אלא לחקן

בכחובוש דף ל׳ ע״ב ד״ה לא צריכה ,גבי זר שאכל שרומה

בדקיה ,משלם מה שחברו מפסיד בהוצאוש החקק ,והט כשב

דפטור מששלומין משום דקלב״מ ,דמיירי שחחב לו חברו בביש

רש״י בגיטין דף נ״א דכהנים שפגלו במקדש חייבים לשלם
אפילו בנדבה שאינו חייב להביא אחטם ,משום שהיה רוצה

דמיירי דמעיקרא לא היה בו ט אם שו״ס ,ועשה שנשקלקלה

להביא דורון ולא הביא ,הט מה ששוה לו לעצמו ,חשוב

קצח אינה שו״פ ,ואפילו אס זה נהנה וזה לא חסר פטור ,מ״מ

שמפסידו ומזיקו וכד עיי״ש ,והנה אף שמסשבר כדבטו,

כיון דשוין כל שהוא אז מחחייב בכל ,וכדאמרינן בב״ק כ׳ ע״ב

וכדביארנו בדעש השו׳ והש״ך ,שאפילו אינו שוה צטך להעמיד

גט שחרורישא דאשיישא עכ״ל ,והקשה ע״ז הנשיבוח ,דהא

לו בחזרה מה שהפסידו ,ה״נ בביח נמי צטך לשלם אף שאם

מ״מ שוה הוא אצל האוכל שאינו נמאס אצלו ,אלא ודאי טון

נמכור הביש לא יגרם לו נזק ,מ״מ בודאי אינו מחויב למטר

דא״י לקח דמים לא מקט בר דמים עיי״ש.

אש בישו ,טון שאינו עומד למטרה.

והדברים אינם מובנים ,דהט הנדק הוא היכא דשוה אצל

אולם מה שהביא מההיא דכהנים שסגלו במקדש ,לאו ראיה

הניזק ,אלא דאושו שויוח א״י למכור לאחטם אי

היא כלל ,דכמו שחייבו חכמים עצם הששלומין ,אף

בכה״ג משרב לשלם לו ,מטון דהניזק מ״מ נפסד ,אבל השם

דהוא היזק שאינו ניכר ,כדי שלא יהא כל אחד ואחד הולך

אצל הניזק לא שוה ,מה יועיל לן מה דאצל המזיק שוה ממון,

ומפסיד לחברו ,כמו מטמא ומדמע ומנסך ,ולק חידשו גם שם

אבל מ״מ לא הפסיד להניזק ,ואפילו אס הוא נהנה שו״ס,

חיוב שדש של ששלומין ,אף שאינו מפסיד אלא לו לעצמו ,מהאי

והוה שויוש אצלו ,הט הוה זה נהנה וזה לא חסר ,רק מטעמא

טעמא גופא שלא יהא כל אמד וכד ,אלא כל זה שלוי אי ילפינן

שכשבו השד ,ודבט הנשיבוש צ״נג
עכ״פ נשבאר דדעח השד בב״ק דף ע״א ,ובכחובוש דף ל״ד,

מקנסא ,ובשו״ע סי׳ שס״ה סעיף א׳ פסק כהרמב״ם דגמטנן
מקנסא ,וכל מזיק אש חברו חייב לשלם ,ובש״ך שם הביא מרב

וק דעש הש״ך בסי׳ שפ״ו דלא כהנשיבוש אפילו בטני

האי גאון והט״ף והרמב״ן והרא״ש דס״ל דלא גמטנן

הבליעה ,ולא מצי לאהדורי אלא ע״י הדחק ,וכשבו שם נשו׳

דגרמי ,וגם כל דבטו אינם מובנים ,ובודאי נקטינן כדעש השד

מקנסא ,ורעש הש״ך לפסק כהרמב״ם עיי״ש.

דאפילו אין בו שוויוס למכור בשק מ״מ צטן לשלם הפסד

תבנא לטנא דמצד הטענה שאינה שוה למכור בשק ,שחידש

הניזק ,היינו להשלים לו החפץ בכמה שיעלה לשקנו ,או לקנוש

שטארנו בדעס

חדש טוצא בו ,אלא טש לעיין אי איכא שני חיובי חשלומין ,א)

לשלם השווי של החפץ כמה זה נמכר בשוק ,ובגוונא דאינו שוה
למכור בשוק ,החיוב הוא להחזיר לניזק אח מה שהיה לו ,או

הנשיבוש

לא קיי״ל כוחיה,

כמו

הראשונים ,ובודאי אין לפוטרו להקונה אח המשקפיים ששבר
בפשיעה ,דלכל הדיעוח

היה חייב בפשיעה,

גס לדעש

הטטב״א ,ומצד הטענה שאינו שוה להמוכר ,הט המוכר טען

שקצח זה שוה לו ,ומטון שהפסידו מקצח מגלגלין עליו כל מה

בששלומין או בקנייש חפץ אמר כזה ,או דאין כאן רק טן
ששלומין אמד ,והיינו להשלים להניזק מה שהוזק ,וכט להחזיר

שנהנה משך מצי השנה ,אלא שאם עטין לא שילם להמוכר,

לו כמו שהיה אז איכא ב׳ דרטס ,או לישן מה ששוה למכור

היה יכול לטעון קים לי כדעח הרמב״ס והרמ״ה ,דאף דהיכא

בשק וממילא יקח לעצמו חפץ אחר ,ודבר שאין לו שוויוש

דאיכא שחרוטחא דאשיישא אינו משלם רק עבור השחרוטסא

למכור בשוק מחויב להשלים כמו ששוה ,להחזיר לו שיהיה לו

דאשייחא ,אבל בעונדא טדן שכבר שילם ,בודאי אין המוכר
חייב להחזיר לו כלום וכמש״נ.

כמו שהיה מקודם.

סימן קה

בענין השתלת כליה מאח לאחותו
מה ששאל מע״ט שאחוחו מולח כליות ,שהכליוח אינן עובדוש

לטאליזה ,ואין לה סיכוים לחיוח בדרך הטבע ,רק ע״י השחלח

אצלה ,ומממש סשימש הוטטס ,אי אפשר לחברה

כליה ,וההוטם שלו כבר חרמו כל אחד כליה ,אך כעבור שמונה
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סימן קה

חלשים ,נדחחה הכליה של האב ,ואח״כ הושחל כליה מהאם
וגם וו נלחמה אמרי ששה חדשים ,ומחה לוחצים מליו ההורים
שיחלום כליה אחת ,ושאלתו האם מחויב למשוח כן.
הנה אנן קיי״ל כבוד אב משל אב ,ולא משל בן ,מי׳ יו״ד סי׳
ש״מ ,ובודאי מכיון דממונו אינו מחויב לכבוד אב ,כש״כ
מגופו ,בודאי אינו מחויב ,ואלא דגימא שיהיה מחויב מצד לא
חממוד טל דם רעך ,כיון שמצד הרפואה הכליה שלו ,מחאים
להשחלה לאחותו ,ואף דגם בהכליוח של ההורים ,אמרו
הרופאים דממאימים ,ואפי״ה נדמו אמר כך ,וא״כ יכול להיות,
שגס שלו ידחה ,ואין כאן הצלה ודאית ,מ״מ הרי איכא כאן
הצלה של ששה חדשים.
מ״מ בודאי אינו מחויב לסכן אח טצמו ,כדי להציל אחרים,
כמש״כ הרדב״ו בח״ג חשובה אלף נ״ב (חרכו) ,דכל
נמוח ופצימה בגופו ,הוה סכנח נפשות לתורם ,כמו שהוכיח
שם ,מהא דכחבה חורה כרה חחח כרה ,ואמרו בב״ק דאין
לפרש כפשוטו ,משום דאיכא סכנח נפשוח ,וכש״כ דמחחיכח
אבר איכא סכנה יומר גדולה מכרה ,ואיני רואה מטס לדין זה
אלא ממידת חסידות עיי״ש.
והכי נמי איכא סכנה מטצם הנחוח ,להוציא אח הכליה ,וכן

איכא סכנה מההרדמה ,וכן יש חשש מזיהומים ,ובודאי
אין כאן שוס חיוב למרום כליה אחת מכליוחיו ,לא מצד הצלח
איש מישראל ,ולא מצד כבוד אב ואם ,אלא אם רוצה ממידת
חסידות.
ומה ששאל אם מותר לרמז להורים שלו ,שהם אסורים ללחוץ
מליו בטנין זה ,והביא מש״כ החפץ חיים ,בספר המצוות
הקצר חלק הל״ח מצוה א׳ ,דחתן שמכביד טל חותנו קודם
החסונה ,שיתן לו דבר פלוני ופלוני ,מה שלא התנה ע״ז בשמח
כחיבת התנאים ,דאף שחותנו ממלא בקשתו ,עובר החתן על
לאו של לא תחמוד ,ולמד כן החפץ חיים ,ממה שכתב הרמב״ם
פ״א מה׳ גזילה ה״ט ,כל החומד עבדו או אמתו ,או ביתו
וכליו של חבירו ,או דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו ,אע״פ שנתן
לו דמים רבים ,הרי זה עובר בל״ת ,שנאמר לא תחמוד עכ״צ
וכן הוא בשו״ע מו״מ סי׳ שנ״ט עיי״ש ,ומזה רוצה ללמוד
שיהיה אסור להורים ללחוץ עליו לתרום כליה ,משוס דהם
עוברים על לא מחמוד.
כל זה אינו נראה ,דבודאי אין הלאו דלא תחמוד ,אלא על דבר
שרואה אותו ומומדו ,אבל על דבר שאין אדם יכול לראותו,
בודאי לא שייך לא מחמוד ע״ז ,ועוד דבודאי לא נאמר לא
מחמוד ,אלא על דבר שחומדו לעצמו ,אבל חומד שלאחרים
יהיה ,לא שייך בזה לא מחמוד .ולכן בעובדא דידן ,אם האחוחו
החולנית הימה לוחצת אותו ,לתרום לה אח הכליה ,היה אפשר
לדון ,שיהיה כאן לא מחמוד ,אי לאו הטענה הראשונה,

דבכה״ג שאינו רואה אח המפץ ,לא שייך לא מחמוד .וגם במה
שכתב החפץ חיים ,בחתן שלוחץ על חותנו שיוסיף לו עוד
דברים ,שלא התנה עליהם בשעח כחיבת התנאים ,מסתבר
דכונת החפץ חיים ,דלוחן על דברים הנמצאים בבית חותנו,
דחומד חפץ ,אבל בלוחץ על מוחנו ,שיחן לו עוד כסף ,שיוכל
לקנות עוד חפץ ,לא מסתבר כלל שיעבור עי״ו על לא מחמוד,
אלא דזה אינו דבר ישר.
ומה שכתב לדון ,דאין כאן איסור של לא תחמוד לשיטתו ,מצד

ישראל

דין אמר ,והיינו משום דפקוח נפש דוחה כל המורה ,והה״ד
דרוסה לאו דלא תחמוד ,זה לא פשוט כל כך ,דהרי רש״י בב״ק
דף ס :ס״ל דאין אדם יכול להציל עצמו בממון חברו ,ואפילו
לדעח התו׳ והרא״ש ,דמפרשי דכל האיבעיא שם בגמרא הוא,
אם מחויב לשלם כשהציל עצמו בממון חבירו ,הרי בשו״ע
חו״מ סי׳ שנ״ט סעיף ד׳ ,נפסק כדעת התו׳ והרא״ש ,והרי
לשון השו״ע הוא וז״ל אפילו הוא בסכנח מות ,וצריך לגזול את
חבירו ,כדי להציל נפשו ,צריך שלא יקחנו ,אלא על דעת לשלם,
ומבואר דאם אינו ע״מ לשלם אסור ,ואין לחמוה ,הא אסור
לגזול גם ע״מ לשלם ,ואס זה הוחר לצורך פקוח נפש ,מ״ש
דגזל גמור לא יותר ,י״ל דכל מה דאסור לגזול ע״מ לשלם ,זהו
ברוצה לעשוח מעשה גניבה ,אלא דעושה אח הגניבה ,ע״מ
לשלם אחר כך ,אבל באינו רוצה למשוח מעשה גניבה ,אין הט
נמי דאין כאן איסור של גוזל ע״מ לשלם ,כמש״כ בשמ״ק שם

בב״מ.
עכ״פ מבואר ,דאפילו לדעת המו׳ והשו״ע ,אין לו ליקח רק
ע״מ לשלם ,אבל הכא בלקיחת הכליה לא שייך כלל
לשלם ,שמכסף לא יהיה לו כליה אחרת ,אף אס יש מחיר בשוק
שאנשים מובטס כליוח ,למי שצטך ,אבל בטא ,לא ילך לקנות
כליה אחרת עבור עצמו ,וכש״כ דלדעח רש״י אפילו בחשלומין,
אין להציל עצמו בממון חבירו.
והנה שיטח רש״י צ״ע ,מהא דהוטח הגר״א שם בחו״מ,
מהגמרא ביומא דף פג :דאמטנן רבי יהודה ור׳ יוסי
הוו קא אזלי באורחא ,אחזו בולמוס לר׳ יהודה ,קפמיה לרועה
אכלי לרפחא ,ופרש״י כפאו ונטל ככרו ממנו עכ״ל ,אולם
באמת מצינו בחוספחא ,הובא בשטמ״ק כחובות דף יט .ח״ל,
אין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש ,אלא גילוי עטות ושפיכות
דמים וע״ז ,ר״מ אומר־אף הגול ,ע״כ ,הט מבואר דפליגי
תנאי בהא ,אי איסור גזל נדחה מפני פקוח נפש .וי״ל דרש״י
ס״ל ,דגם סוגיות הגמרא בב״ק ,ושוגים הגמרא ביומא פליגי,
וסוגית הגמרא בב״ק ,אזלא אליבא דר״מ ,דס״ל דגזל אינו
נדחה מפני פקוח נפש.
אכן נשטמ״ק בב״ק דף קיז ,הביא בשם הראב״ד ,שחמה
אהא דאמרו בב״ק ,דאסור להציל עצמו בממון חבירו,
מהא דאמטנן בקדושין דף ו ,התקדשי לי בככר מנהו לכלב

וכו /כלב  pאחטה מהו ,מי אמטנן חייב להצילה ,אלמא
אדם חייב להציל בממון חבירו ,ואס זה חייב להציל בממונו,
מה טעם אסור לאדם להציל עצמו בממון חבירו ,ואיכא
למימר שמה שאדם חייב להציל חבירו בממונו ,הני מילי
בפניו ,כדכתיב והשבוחו לו אפילו אבידח גופו ,ואפילו בפניו
נמי ,לא שיפסיד זה ממונו ,אלא שישלם פסידתו וכו /ומה
שאמרו לו אסור לשרוף כט להציל ,שלא בפני הבעלים היה

עיי״ש.
ומבואר בדעת הראכ״ד ,דהיכא דבעל הממון נמצא לפנינו,
וחל עליו חיוב הצלח חבירו ,ממילא חייב גם להוציא
עליו ממון להצלתו ,ושוגים הגמרא בב״ק מייט ,בבא להציל
עצמו שלא בפני בעל הממון ,מאחר שלא חל חיוב על גופו לא

נתחייב גם בממונו ,ואסור להציל עצמו בממון חבירו אף
שישלם( .אולם בשטמ״ק בב״ק דף פ״א ד״ה מפסג ,הביא
בשם הרמ״ה והרשב״א דחולקיס על הראב״ד ,בתנאים
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סימן

אבן

קה קר

שהתנה יהושע  pנון ,וס״ל דאם משלם דמים ,מדינא יכול
להציל עצמו בממון תכירו עיי״ש).

ישראל

קמה

אחרים ,ראוי להחמיר בו ביותר עכ״ל ,הרי מבואר ,דגם דעת

ולפי״ז י״ל דרש״י גמי ס״ל כהראב״ד ,לחלק בין בפניו לשלא

המאירי כרש״י.
א״כ נצמרף לדעת רש״י ,גס הראנ״ד וגם המאירי ,דסברי

בפניו ,וממילא לא קשה בלל על רש״י ,מההיא דגח׳

דלענין גזל לא מהני פקוח נפש ,ואפילו לדעת השו״ע,

יומא ,דשקליה ר׳ יהודה בע״כ ככרו של רועה ,דכיון שהיה

דס״ל כדעת התו׳ והרא״ש והרמ״ה והרשב״א ,דמותר ליקח

בפניו ,וחל על הרועה תיובא דהצלה ,מדין השבת גופו ,ממילא

ממון חבירו להצלת עצמו ,מ״מ הרי ס״ל דמוחר רק בלוקח

חל נמי תיובא על ממונו.

ע״מ לשלם ,וא״כ הכא בכליה ,שלא שייך חשלומין ,בודאי אסור

רעי׳ מהר״ן חיות שם בב״ק ,הביא גס ירושלמי סוף פי״ד

ליקח ולאלץ ,ליתן כליה להציל נפש מישראל ,וא״כ בודאי לא

דשבח ,דאמרו החם לא סוף דבר הרוג אח תכירו ,אלא

שיין לדון ,דלא יהיה כאן לא תחמוד מצד פקוח נפש.

אפילו חמוס את חבירו עיי״ש ,הרי מבואר להדיא בירושלמי,

אולם באמת כבר כחבחי ,דלא שייך כאן איסור דלא תחמוד,

כדעת רש״י ,ואפשר דאזיל אליבא דר״מ.
וכן מבואר דעת המאירי ,בב״ק דף פ ,גבי מעשה דחסיד אחד

דשייך רק בדבר הנראה ,וכש״כ בלוחץ לאחר ,דלא שייך
לא תחמוד ,ואין כאן איסור לאלן את האח ,לחרום כליה אחת,

שהיה גונח מלבו ,וקשרו לו עז בכרעי הממה ,ואמרו

אבל בודאי כיון דמצד הדין הוא סמור ,ואינו צריך ליכנס לספק

חכמים לסמים מזוין בתוך ביתו של זה ,וכתב שם המאירי ,מהא

סכנה ,כדי להציל חבירו ,בודאי אינו מן היושר ,לאלן אותו

שמעינן דאע״פ שבמקום פקוח נפש ,הותרו האיסורים
להתרפא מהם ,דבר שנאסר מחמת תקנה ,מחשש פסידח

לתרום.
נאם ישראל יעקב פישר

סימן קו

בענין שליח שמסר בטעות במקום אחר ובגנב אם חייב לשלם
מה ששאלו במעשה ששליח למסור כסף לישיבה ,נתן במעות

לישיבה אחרת ביד המנהל ,והמנהל שם אח הכסף בכספת

של הישיבה ,וכל הכספת כולה•נגנבה ,איך הדין אס יש מי
שמחויב לשלם ,כי כל המעורבים כאן המשלח והשליח והמנהל

שקיבל את הכסף ,כולם מאמינים שכך היה המעשה.
והנה לדעת השו״ע בסי׳ רצ״א סעיף כ״ו אס השומר הא׳

פשע ,חייב לשלם ,ורק אם יש עדים שנאנסה ביד השני

סטור ,ולדעת הש״ך שם סקמ״ו אפילו רק נשבע השני שנאנסו
נמי סטור השומר הראשון ,והנתיבות שם הסכים לדעת
השו״ע ,דדוקא ביש עדים שנאנקה אצל השני פטור ,אבל באס
נשבע השני ,לא מהני ,וחייב השומר הראשון ,והכא בנדון דידן
דהראשון היה שליח ,הרי שליח דין ש״ח יש לו כמו שמבואר

בש״ך ס״ק מ׳ דחייב על פשיעה ,וכן מבואר בשו״ע סי׳ קפ״ה
סעיף א' עיי״ש ,ובודאי הוה פשיעה מצד השליח שלא בירר
איפוא לחת אח הכסף ,ואף דסופו היה גניבה ,מ״מ הוה

תחילתו בפשיעה וסופו בגניבה דחייב ,דהרי הגניבה באה

מחמת הפשיעה ,דאילו לא מסרו למנהל הזה ,אלא למקום
האמיתי לא היה נגנב ,וא״כ לדעת השו״ע והנתיבוח ,אס אין
כאן עדים שהיחה כאן גניבה ,היה השליח חייב מצד פשיעה

תשמיש .כמש״כ הנחיבוח בסי׳ קס״ג סוף אוח ד׳ ,דשליח
אסור להשתמש במעוח שנשחלח לעשות בו שליחות או לפרוע,
ולא דמי למעוח פקדון עיי״ש ,וממילא השליח בודאי פטור,
אלא דיש לדון על המנהל שנתנם בכספת של הישיבה ,דאף

דנימא דהוה שמירה כיון ששם שומרים כל כספי הישיבה,
כמש״כ ברמ״א בסי׳ רצ״א סי״ח ולא צריך להטמינם בקרקע,
ואין כאן פשיעה ,מ״מ יש לדון לחייבו על גניבה מטעם היחר
שימוש בכספים ,והוה כשולחני שהופקד אצלו מעות שאינם
חתומים ,דאסילו קודם שנשתמש בהם הוה שומר שכר ,ויש
לומר עוד ,דהוה בגדר שואל דחייב אפילו באונסין לסי מה
שפסק המחבר בסי׳ רס״ז סעיף כ״ה דהיתר שימוש מחייב
אפילו באונסין ,ועיי״ש בט״ז שהביא דברי הראב״ד שהובא
ברא״ש שם בב״מ ,לחלק בין הא דקיי״ל במעוח שהפקידו
אצלו דלא הוה רק ש״ש מצד היחר חשמיש ,משוס דשאני החס
דירא להשתמש שמא יבוא המפקיד פתאום ויבקש פקדונו
עיי״ש ,וכן הביא הסמ״ע שם בסי׳ רצ״ב דברי הראב״ד
עיי״ש ,וא״כ בנדון דידן דנתנו לו שישאר אצלו ,בודאי הוה
הימר שימוש מעליא דהוה עי״ז מחויב באונסין ,ואף דהרמ״א
בסי׳ רס״ז סעיף כ״ה חולק ע״ז ,וס״ל דהיחר שימוש אינו

שהיה במחילה וסופו גניבה ,אולם מכיון שהם מאמינים זל״ז

מחייב אלא כש״ש ,כמו שכחב הש״ך שם בסעיף קנון

הוה כיש עדים שנגנבה ,וממילא סמור אפילו לדעח השו״ע

כתב הגר״א שם אוח ל״ז ,וכן בנתיבות סקט״ו עיי״ש ,מ״מ
הרי כחב הש״ך שם דלענין דינא אי שומר אבידה הוה ש״ש או
ש״ח הוה ספיקא דדינא ,ממילא גס לענין היתר שימוש אי

אס יש לחייבו על הגניבה מדין היתר חשמיש שזה גופא
עושהו לש״ש ,והנה השליח הראשון בודאי אין לו היחר

חייב גם באונסין או רק כש״ש ,נמי הוה ספיקא דדינא,
ונפק״מ דאי תפיס לא מפקינן מיניה ,עיי״ש.

והנתיבות.

אכן כ״ז אס היה דינו כש״ח שפטור על הגניבה ,אולם יש לדון
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י״ז,

וכן

רכא

בבא מ צ י ע א ה ,ב

לא תחמוד .כתב הרמב״ם" :81כל החומד יעבדו או
אמתו או ביתו וכליו של חבירו או דבר שאפשר לו
שיקנהו ממנו ,82והכביד עליו ברעים והפציר בו עד
שלקחו ממנו ,אע״פ שנתן לו דמים רבים ,ה״ז עובר
בלא תעשה ,שנאמר לא תחמוד" .63והשיגו הראב״ד,
שכל זה רק באם המוכר לא אמר רוצה אני י .8וכוונתו,
שאם כן אמר רוצה אני ,מקחו קיים דלא גרע מתלוהו
וזבין שהמכר קיים  ,85וא״כ אינו עובר בלאו .אך דעת
הרמב״ם היא שאמנם המקח קיים אך מ״מ עובר בלאו .86

יש שכתב ,שמתירין שבועתו רק במקום שיש ריצוי
מצד הבעלים ,שהרי הוא סבור שבאמת אבדה בהמתו,
ונוח לו לכל הפחות לקבל דמים ,והוא גומר ומקנה
מספק שמא האמת כך היא ’ ,8אבל כל שידוע בבירור
שחטף מידו בלי ריצוי כלל ,אף שזרק לו מעות ,נראה
בפשטות שהוא גזלן גמור וחמסן דאורייתא ,ופסול
מן התורה.88
כתב רבינו יונה ב״שערי תשובה״ " :88ווזחומד
לקהת כל חפץ והוא איש נכבד ,שאם ישאל שאלה אור
פניו לא יפילון ,אסור לשאול מעם רעהו מקח או מתת,
בלתי אם ידע כי נתון יתן לו בנפש הפיצה ,ולא ירע
לבבו בתתו לו" ,הרי שהמפציר ליתן לו מתנה עובר

בלא תחמוד .80והדברים לכאורה מוכרחין כן ,לפי
מה שפסקו  ,81שאם הפציר בחבירו עד שמכר לו ,עובר
בלא תחמוד ,אע״פ שלבסוף מכר מדעתו ,מ״מ כיון
שבא עקב הפצרתו עד שהוציאו מרצונו עובר בלא
תחמוד ,ואם במכר שנתן לו מעות כן ,כל שכן במתנה
שאם מפציר ליתן לו שעובר .כי אם במתנה במקרה זה

אינו עובר ,איך נאמר שבמכר עובר ,האם משום שנתן
לו מעות ,גרע.82
כתב הסמ״ג" :83לא תחמוד לאינשי בלא דמי
משמע לחו ,פי׳ רבינו משה והר' אליעזר ממיץ ואינו
חשוד על לא תחמוד לפי דעתו ,ואע״ם שעיקר לא
תחמוד בדמים וכו׳ " .והקשו עליו ,הרי מוכח
מהמכילתא  81וכן כתבו שאר ראשונים 85שנוהג אף
בלא דמים .86ותירצו שאין כוונתו לומר ,שבלי דמים
אינו עובר על לא תחמוד ,אלא שעל הלאו של לא
תחמוד לחוד עובר רק אם נותן דמים ,משא״כ אם
לא נתן דמים ,עובר גם על לא תגזול.87
לא תחמוד לאינשי כלא דמי משמע להו .הקשו
התום׳ בסנהדרין ,88למה חמסנים פסולים מדרבנן,
יפסלו מדאורייתא ,שהרי עוברים הם על לא תחמוד.
והביאו ראיה מדברי הגט׳ כאן" :לא תחמוד לאינשי

 81הל׳ גזילה ואבידה פ״א הל״ט 82 .ראה בשו״ת ארץ צבי והראב״ד היא ,אם כבר במחשבה עובר על לא תחמוד או
סי׳ ד׳ שהביא בשם האדמו״ר רא״מ מגור ,שלא תחמוד הוא רק במעשה ,ע״ש .וראה לקמן הע׳  ,92ועוד בשיטת הרמב״ם
ראה בארוכה בפירוש ר״י פרלא על הרס״ג ל״ת רע״א
 83וכן כתב בספר
רק בחפץ שאינו מצוי .וע״ש.
 87ע״ש שהוכיח כן גם מגט׳
המצוות ל״ת רס״ה" :הנה יתבאר לד ,כי זה הלאו מזהיר  .ובספ־ מ־דעא ואונ^5
 88משכנות יעקב חו״מ סי׳ ט״ז.
מהערים עד שניקח לעצמנו הדבר שאגו חומדים אותו ממון !יטיז”מט ,ב.
אחיינו ואפילו לקנותו ולתת בו דמים הנה זה כולו מי  89שער ג' אות מ״ג ,וראה בשו״ת ארץ צבי סי׳ ג׳ סק״ו,
 90ארץ
שיעשהו ,עובר על לא תחמוד" ,וראה בכס״ט פ״י מהל׳ שהאדמו״ר רא״מ מגור כתב ,שהיא דעת יחיד.
 91רמב״ם פ״א הל״ט מהל׳ גזילה ואבידה,
עדות הל״ד שכתב בדעת הרמב״ם שהיא כדעת התום׳ צבי שם.
 92ארץ צבי ,וע״ש.
"שכן הוא האמת" ,שעובר על לא תחמוד רק אם לא נתן שו״ע סי׳ שנ״ט סעיף י׳.
 95תוס׳ ,רמב״ם,
 94יתרו.
דמים ,ותמהו עליו המהרי״ט בקדושין ,לחם משנה ,תומים  93לאוין קנ״ח.
 96מגילת ספר על הסמ״ג .וראה מש״כ
סי׳ ל״ד סקי״ב ,מטה שמעון סי׳ ל״ד ,מנחת חינוך מצוד .חינוך ועוד.
ל״ט ,משכנות יעקב חו״מ סי׳ ט״ז ■ועוד ,שהרי מפורש על סמ״ג זה בביאורי ר׳ אייזיק שטיין ,מהר״ם גאלאנטי
הוא ברמב״ם הנ״ל בהל׳ גזילה ובספר המצוות ,שדעתו לא
בספר קרבן חגיגה סי׳ מ׳ ,והחיד״א ביוסף אומץ סי׳ קי״א.
כדעת התוס׳ ואף אם נתן דמים עובר .וראה לח״מ פ״י  97ר״י פרלא על הרס״ג ל״ת רע״א .אם לא תחמוד ולא
מעדות הל״ד ,פרי האדמה ח״ב בהל׳ גזילה ,וכן באמתחת תתאוה הן שתי מצוות ,נחלקו מוני המצוות והאריכו
מפרשיהם .ואם על חפצי גוי עוברים בלא תחמוד ,הסתפק
בנימין מם׳ סנהדרין מש״כ ,שלא יקשה על הרמב״ם
בפרי מגדים (במשבצות סי׳ תכ״ד סוף סק״א) והובא
קושיית התום׳ בסנהדרין (דף כה ,ב ד״ה מעיקרא) .ועיין
לקמן ,ומש׳׳כ במעיני החכמה ונחלת דוד על הרמב״ם .בפתחי תשובה חו״מ סי׳ שנ״ט סק״א ,וציין לעיין במחנ״א
 84ראה בדברי חיים שהקשה על הראב״ד ממס׳ מכות הל׳ גזילה סי׳ ג׳ ותשובות יד אליהו סי׳ צ׳ .ובשו״ע הרב
הל׳ פסח סי׳ ת״מ בקונט״א סקי״א כתב בפשיטות ,שבגוי
 85ב״ב
ומש״ב .ועיין לח״מ פ״י מהל׳ מכירה הל״א.
 86מגיד משנה שם ,וע״ע במגדל עוז .וראה אין לא תחמוד .וכן כתבו החתן סופר שער המקנה אות
דף מח.
מ״ו ,ספר המקנה קונט״א סי׳ פ״ח סק״ב ,שו״ת מחנה חיים
מה שהאריכו בדברי המגיד משנה ,לח״מ פ״י ממכירה,
שו״ת מהרש״ך ח״א דף לו ,בתי כהונה הל׳ גזילה פ״א ח״ב או״ח סי׳ ל״ב .וע״ע בדבר משה (למהר״ם תאומים)
הל״ט ,הלכה למשה הל׳ גזילה שם ,צרור החיים הל׳ מהדו״ת סי׳ צ״ח סק״י ,בפירוש באר יהודה על ספר חרדים,
אישות פ״ג הל״ח ,מעשה רוקה פ״א הל״ט מגזילה .וראה ובשדי חמד .וראה בשו״ת שערי דעה סי׳ קמ״ט שהסתפק
בנתיבות עולם ובצביון העמודים על הסמ״ק מצוד .י״ט אם המוכר עובר על לפני עור ,במקרה שהקונה עובר על
 98כה ,ב ד״ה מעיקרא סבור.
וכן דברי יוסף סי' ל״ב שביארו ,שמחלוקת הרמב״ם לא תחמוד.

רכג

אוצר מפרשי ■התלמוד

בלא דמי משמע להו" ,משמע ,לאינשי דוקא הוא שמשתמע
כך ,אבל מן התורה אף בנותן דמים עובר בלא תחמוד.
וקשה ,אף שהם טועים ,מ״מ נעשה להם כהיתר ,וטועים
הם בדין ,ודומה דינם לעדי רבית שאינם נפסלים ,על
אף שעוברים על איסור תורה " .ונראה לתרץ ,שנעשה
להם להיתר אינו כלל מוחלט ,כי האם אין אנשים בעלי

תורה ,היודעים שהוא אסור איסור תורה ,וא״כ עשית
את כל העולם עמי ארצות שאינם יודעים דיני תורה,
ואם הוא ספק אם ידע איסורו ומ״מ עבר ,או שלא ידע
ואשם ,איך נוציא ממון מספק .וצ״ל ,הואיל ויש לו

חזקת כשרות מעמידים אותו בחזקתו שמן הסתם לא
ידע ,ואילו היה יודע לא היה עובר ,אך כל זאת באם
לא הורעה חזקתו .אמנם בחמסן שחכמים פסלוהו והוא
בכ״ז עבר ,הרי הורעה חזקת כשרותו ,שראינו שעבר
על איסור דרבנן ,וא״כ חזר הדבר לשל תורה ,שאולי
ידע ועבר והרי הוא ספק פסול מן התורה .וקושיית
התום ,היא ,שעל כל פנים הוא רק ספק פסול של תורה,
שלא להוציא ממון ע״פ עדותו אפי׳ בלא הכרזה כדין
פסול תורה ,וכן שאר נ״מ שיש בין פסולי תורה
לרבנן ,אבל במקום שנוכל לומר שאף מדרבנן כשר

שמעמידין אותו בחזקת כשרות ,אומרים אנו שטעה
וכשר לכו״ע.1°0

תוס׳ .ד״ה בלא דמי משמע לתו .וא״ת וניפוק ליה
מלא תגזול .וכוונתם ,שאם על לא תחמוד עובר רק
כשלא נתן דמים ,א״כ תיפוק ליה מלא תגזול ,ול״ל
לא תחמוד .ויש שכתב ,שכוונתם איך יכולים לטעות,
והרי מי שקרא לא תחמוד קרא נמי לא תגזול ,וע״כ

רכד

התוס׳ את קושייתם בכך ,שלא תחמוד בלא דמי משמע
להר ,הרי אף אם עובר על לא תחמוד בנתינת דמים,
יקשה למה לנו לא תגזול ,הרי אף בנותן דמים עובר
בלא תחמוד ,ק״ו בגוזל ולא נותן דמים .ותירץ ,שאם
היה נאמר לא תחמוד בלבד ,היינו אומרים שעבר רק
אם לא נתן דמים ,אבל עתה שנאמר גם לא תגזול ,ע":
שלא תחמוד נאמר ,אף אם נתן דמים .אולם לדברי
הגט׳ עתה ,שלא תחמוד עובר רק בלא נתן דמים ,הקשו
התום׳ שנלמד זאת מלא תגזול .104
יש שהקשה ,הרי אפשר לומר שלא תחמוד עובר
מיד כאשר חימדו לקחת ללא דמים ,ואילו לא תגזול אינו
עובר אלא בשעה שגוזלה ,וא״כ אין ללמוד איסור לא
תחמוד מלא תגזול  .105ותירץ ,שזו כוונת התום׳
בסנהדרין 106דכן הוא האמת שלא תחמוד בלא דמי,
והיינו שעובר כשחמד לקחת ללא דמים ,משא״ב לא
תגזול אינו עובר רק אחר שלקח ’ .10יש שהקשה ,הרי
עבדים וקרקעות התמעטו מגזל מכלל ופרט וכלל,108
ואיך יכולנו ללמוד איסור לא תחמוד מלא תגזול ,והרי
בלא תחמוד כתוב במפורש שדהו ועבדו .109ותירץ,
שקושיית התום ,למה הוזכרו בפרשה שורו וחמורו,
והרי אותם אפשר ללמוד מלא תגזול  .110ויש שהקשה,
הרי הגט׳ העמידה לקמן 111את הלאו של לא תגזול
לעושק שכר שכיר ,וא״כ אינו מיותר ללמוד ממנו
איסור לא תחמוד .ותירץ ,שסוגיית הגט׳ שם היא
אליבא דר״י ,הסובר לאו שאין בו מעשה לוקין עליו.
אך לדידן שלאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו ,לא
מוסב הלאו של לא תגזול לעושק שכר שכיר ,וא״כ
מופנה הוא ,ללמוד ממנו איסור לא תחמוד.112

יודה ,שמדובר כשנותן דמים  .101ומדברי התוס׳ משמע,
שלא תחמוד הוא בלא דמים וכן הוא באמת  ,102ואע״ם
שהגט׳ נוקטת ,לאינשי׳ ,לאו דוקא ,אלא אף לפי האמת
מדברת התורה בלי דמים .103יש שהקשה ,למה תלו

תוס׳ בא״ד .וי״ל לעכור עליו כשני לאוין .ומקשיב
הרי שיטת התוס׳ היא ,113שבמקום שאין מלקות לא
אומרים לעבור עליו בשנים ,וכאן אינו לוקה .114ומאי

 101עין
 99הומים סי׳ ל״ד סקי״ב 100 .תומים שם.
 102וכן היא דעת הסמ״ג לאוין קנ״ח ,וכ״כ
יהוסף.
בספר הכריתות שער ג׳ סי׳ קמ״ד וז״ל" :מצינו לשון
,משמע להו׳ וכן הלכתא בב״מ דף ה׳ לא תחמוד לאינשי
בלא דמי משמע להו ,וכן האמת ,ומשמע להו ,רוצה לומר
וא״כ אין העולם טועים בזה ,ואינם חשודים על ממון
בכך כי יודעים שאינם פושעים" ,וכן כתבו להדיא התום׳
בסנהדרין כה ,ב ד״ה מעיקרא ,ויד מלאכי בכלל שמ״ז.
אכן דעת התום׳ ב״ק סב ,א ד״ה חמסן ,אינה כן ,ואף
שנותן דמים עובר בלא תחמוד ,אלא שלא פסלוהו ,כיון
דלאינשי בלא דמי משמע להו .וכן משמע מהתום׳ ב״ק
ל ,ב ד״ה וחכמים אומרים ,ובמכילתין עב ,א ד״ה שטר
שיש בו רבית .וכבר עמד החיד״א בספרו יוסף אומץ סי'
ק״א על סתירת התום׳ .ועיין בשיטת הרמב״ם לעיל.
 104כוס הישועות.
 103מהרש״א ,עין יהוסף.

 105מנחת הבוקר .יראה בהע׳  ,60וכן בשדי חמד.
 107מנחת הבוקר שב
 106כה ,ב ד״ה כיון דחזי.
 109ראה בספרי פרשת שופטי:
 108לקמן נו ,ב.
על הפסוק ״לא תסיג גבול רעך״ (י״ט י״ד)" :והלא כב־
נאמר לא תגזול ומאי תלמוד לומר לא תסיג ,מלמד שב־
העוקר תחומו של חבירו עובר בשני לאוין" וכן פ;:
הרמב״ם (גזילה ואבידה פ״ז הלי״א) .ולמדו מספרי ז־
(זעצי״ב ועוד) ,שקרקע לא התמעטה מהלאו של לא תגזו־
אלא רק מהתשלומין ,ואף תמהו על תוס׳ ב״מ סא<: ,
שלא משמע כן .ולפי הנ״ל סרה קושיית מעיני ד,תכמ־
וראה מש״כ במנחת חינוך והמהר״ם שיק במצוה ל׳,־
 112מנד־.
 111סא ,א.
 110מעיני החכמה
 113לקמן סא ,א ד״ה לעבי־
הבוקר לקמן סא ,א.
 114על לא תגזול כמ״ש ש:
עליו בשני לאוין.
התום׳ ,ולא תחמוד עיין רמב״ם וראב״ד פ״א הל״ט מגזיי־

יכה

בנא מ צי ע א ה ,ב — ו ,א

נ״מ שיעבור בשנים  .115יש שכתב ,שתירוץ התום׳ הוא,
־ק לפי מה דטעו אינשי ,שלא תחמוד כשלא נתן דמים,
•אזי עובר הוא בשנים .אבל לפי האמת לא תגזול עובר
יק כשלא נתן דמים ,ולא תחמוד בא ללמדנו שאף אם
נתן דמים עובר בלא תחמוד .116ויש שכתב ,שזה מה
שכתבו התום /שבמקום שאין מלקות לא■ אומרים לעבור
עליו בשנים ,הוא דוקא במקום ששני הלאוין הם על
פעולה אחת ,כמו בכובש שכר שכיר ,שבעצם כבישת
השכר הוא עובר על לא תעשוק ועל לא תגזול ,ולכן
אם אין בהם מלקות לא הוסיף לגו הכתוב ולא כלום.
אבל במקום שהאיסורים הם על שני דברים נפרדים,
אזי על אף שבנקודה מסויימת עניינם שוה ,מ״מ הרי
הכתוב מזהיר על שני דברים נפרדים ואומרים אנו
שעובר עליו בשנים אף על פי שאין בהם מלקות .ולכן
כאן שעל איסור לא תגזול עובר הוא בעצם הלקיחה,
ואילו על הלאו של לא תחמוד עובר הוא בהשתדלותו
להשיג את הדבר ,אלא שלא נגמר האיסור אם לא תהיה
לקיחה ,אבל עצם הלקיחה אינה חלק מגוף איסור לא
תחמוד ,לכן אומרים תוס׳ במקרה זה ,שיעבור עליו
בשני לאוין  .117ויש שתירץ ,שיש בגזל שני לאוין ,אחד
על הדמים ואחד על החפץ ,לא תגזול עובר על הדמים
אפי׳ אם לא קנה את החפץ ,ואילו לא תחמוד עובר
על החפץ בשעה שעושה בה קנין ,ולאינשי הוא דמשמע
שלא תחמוד הוא דוקא בלא דמים ,אבל האמת היא

שעובר על לא תחמוד בשעת קנין אפי׳ נתן דמיה ,א״כ

שבועת היסת ,נימא מינו —שי־ אממינא השיח
אשבועתא .רש״י .ד״ה נימא מיני• .מיניי פני• לכפור
הכל ,לאו לאישתמומי בעי ו־ש— אשביע .-־ש שהקש•
הרי לעיל 1משמע ,שגם בכופר חב־ א־מ־־ב משתנו־־.•.

שהרי אמרו :״תדע דאמר רב רסדא ־:־:־ ״־ ־ :ש
לעדות" ,ורב חסדא בסתם אמרו ,משבע שא־ :•::־
הכל .וכן כתב רש״י עצמו שם, :2־:־:־ בב־•־ ב 
על כולה בין על מקצתה״ .3יש שתי־־ ש־ע............

מדובר ,שבאו עדים והעידו בו שהוא ־■־ב •מ־ ־:־:.
ידע הלה מכך ,שיש עדים ויבואו להעיד נגד־ .־ :א;•
אומרים ,שבודאי לא היה בדעתו לכפור כיון ש־־ע שש
ערים ,וברור שכוונתו היתד .להשתמט .משא׳יב כא• ־ש
מקום לומר שדעתו וכוונתו היא אכן לכפור הכל *.
תוס׳ .ד״ה אלא הא דאמר רב נחמן .תימה ובי׳*• .״•
דרב נחמן מחייב שבועת היפת ,אפי׳ היכא שתבעו ואמר
זה החפץ שהוא בידך ,שלי הוא ,דלא שייר אישתמומי.
וקשה ,שא״כ לעיל כאשר רצו להוכיח ,שלא אומרים
מיגו דחשוד על ממון חשוד גם על שבועה ,ממה ישאמר
רמי בר חמא ד׳ שומרים וכו׳ ,ודחתה ד,גמ׳ ,שגם שם
שייך אישתמוטי ,והרי עדיין אפשר להוכיח שלא אומרים
מיגו דחש״א ,כמו שדייקו מדינו של ר״נ כאן .שהרי
גם בפקדון כך הוא הדין ,שאם תבעו המפקיד ואמר
החפצים שבידך שלי הם ,שהפקדתים אצלך ,והלה אומר

אחרים היו ,ובאותם האחרים מודה הוא באחד ,ואינו
מוכן בידו לפני בי״ד לתתו לו מיד ,שאינו הילך .וכופר
באחד ,ובאחד טוען שנאנס ,ודאי שצריך הוא לישבע
שבועה דאורייתא ,אע״ג שאין לו טענת השתמטות.6

הם שני דברים נפרדים .118ויש מי שתירץ ,שקושיית
התום׳ אינה מגזל ,אלא מעושק שכר שכיר ,וכמו
שמעמידה הגמ׳ לקמן 19ג ,והיינו כשלא נתן דמים ,עובר
הוא בלא תעשוק הנלמד מלא תגזול .ותירצו התום׳,
שעובר עליו בשני לאוין ,לא תחמוד ולא תעשוק ,ועל
לאו של עושק הוא אכן לוקה ,וכמו שכתבו התוס׳

אומרים מיגו דחש״א חש״א .וא״כ מסתבר ,שגם טעמו
של ר״נ כן הוא».
תוס׳ בא״ד .א״נ אקושיא דר׳ חייא פמיר .לכאורה

_
_________
___
לקמן ■2°־.
דה ו ,א .ואלא הא ראמר רב נחמן משכיעין אותו

תירוץ זה תמוה הוא .שהרי ר״נ אמר במפורש ’ ,שהטעם
שכופר הכל צריך לישבע הוא ,משום אישתמוטי ואינה

 115יד מלאכי כלל שמ״ז ,זרע ברוך,
ואבידה.
מגן גבורים ,חידושי מהר״י ,מקנה בקונט״א לקדושין סי׳
כ״ח ,שו״ת בית יעקב סי׳ קי״ג ,מנחת חינוך מצוד .ל״ח,
 117צביון
 116מנחת הבוקר.
מנחת הבוקר ועוד.
העמודים על הסמ״ק מצוד .י״ט .וראה לעיל הע׳  .60ועיין
 118מקנה קונט״א למס׳ קדושין
ביד של שלמה.
 119סא,
סי׳ כ״ח .וע״ש מה שיישב עוד לסי יסוד זה.
 120שו״ת בית יעקב סי׳ קי״ג .והקשה עליו
א.
ביד מלאכי ובפירוש ר״י פרלא על ספר המצוות לרס״ג
מצוד ,רס״ב ,שא״ב היה להם לומר שעובר עליו בג׳ לאוין,
לא תחמוד ,לא תגזול ,ולא תעשוק .וע״ע מה שתירצו
על קושיא זו בזרע ברוך ,חידושי מהר״י ,מנחת חינוך
יעוד .ובביאור המשך דברי התום׳ בענין חמסן ,ראה מש״ב

בפרחי ■כהונה ,תורת חיים ,מהר״ם ,כוס הישועות ,מעיני
החכמה .וראה במים חיים לבעל הפר״ח שדחה ראיית התום׳
מפ׳ זה בורר ,ובפרי האדמה פלפל בדבריו.
 3ראשונים
 2ד ,א ד״ה הכופר במלוה.
 1ה ,ב.
 4בית
בשטמ״ק ,תורת חיים ,מעין החכמה ועוד.
אהרן .והרמב״ן בשטמ״ק כתב על תירוץ זה" :ואין טעם
 5תורת חיים .והוסיף ,שאע״ג
זה ממש״ .וע״ש.
שטעם מודה במקצת הוא כדרבה ,שאמר והאי בכוליה בעי
דלודי ליה והאי דלא אודי אישתמוטי הוא וכו׳ ,אפ״ה נראה
שנשבע שבועה דאורייתא משום שלא פלוג ,שכיון שנשבע
כשאינו בעין משום משתמיט ,כשהוא בעין נמי נשבע
 6שם .וכמ״ש
וכמ״ש התום׳ גבי שבועת היסת.
התום׳ בשבועות מ ,ב והשמיטו את התירוץ הראשון

ולכן נראה כמ״ש התום׳ בתירוצם השני ,דאקושיא דר׳
חייא סמיך ,וטעמו של ר״ח הוא ע״כ ,משום שלא
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ניו יורק

בענץ פסול עמת בלאמן שאץ בהם מלקות
אין אדם נפסל לעדות בעבירת לאו אא״ב הוא לאו שיש בו מלקות

(רמב״ם ס״י מעדות; טושו״ע חו״מ רס״י ל״ד) ,ואם עבר על ל״ת שאין בו
מעשה אינו נפסל כיון שאין בו מלקות ,ומ״מ אם עבר על לאו דחמס נפסל
אעפ״י שאין בו מלקות דהא ניתן לתשלומין (עי׳ שו״ע שם ועי׳ להלן).

וכתב הנתיבות (בסי׳ לד) וז״ל ,ואין בכלל זה לאו הניתן לאזהרת מיתת
בי״ד ,דהא דאין בו מלקות הוא משום חומר איסורו ,וגם אין בכלל זה לאו
הניתק לעשה דהא איכא מלקות בביטלו ולא ביטלו (עי׳ מכות טז א) ,וגם
אין בכלל זה עבירה שיש בה חימוד ממון שבזה נפסל אף שאין בו מלקות
דפסול מטעם רשע דחמם ...ושם ליכא מלקות אפילו בביטלו ...וכ״כ

מהרי״ק שורש קכו ,וכן מוכח בסי׳ זה בכמה דוכתי ,וכ״כ בתומים
בהדיא ...ואם ביטל מ״ע נ״ל מוכרח מכמה דוכתי דלא נפסל לעדות עד

שיעבור בקום ועשה או שהוא פורק עול לגמרי ,עכ״ל.
והנה מש״כ הנתיבות "בעבירה שיש בה הימור ממון" ליכא מלקות
אפילו בביטלו ,כתבו ע״פ המבואר במכות שם דממונא משלם ולא לקי,
וצ״ע בזה ,שהרי לדעת הרמב״ם על עצם הלאו לא תחמוד אינו פטור
משום ניתן לתשלומין אלא משום אין בו מעשה ,ורלא כהראב״ד (עי׳ פ״א

מגזילה ה״ט) ,ומשום שסובר הרמב״ם שעובר אפילו כשהמוכר אמר רוצה
אני ,ועיקר העבירה היא ההימור וההשתדלות ,ולכך נחשב ללאו שאב״מ,
שהשתדלות אין בו מעשה [כ״כ המגיד משנה שם].
ושם (בסי׳ לד) סעיף כט כותב המחבר ,כל מי שנתחייב מלקות כיון
שלקה בבי״ד חוזר לכשרותו ,אבל פסולי עדות שנפסלים משום ממון

שחמסו או שגזלו אע״פ ששילמו צריכים תשובה והרי הם פסולים עד
שיוודע שחזרו מדרכם הרעה .הרמ״א מגיה ע״ז ,דוקא במי שרגיל לגזול
אבל מי שגזל באקראי מיד שהחזיר מה שגנב וגזל הוי תשובה ודוקא
בהחזירו מעצמם אבל בהחזיר ע״י כסיית בי״ר ל״מ החזרה עד שיעשה
תשובה עיי״ש ,ושיטת הב״ח (וטור שם) שבגוזל רק פעם אחת אפילו

החזיר ע״י כפייה חוזר מיד לכשרותו ,והקצות החושן (שם ס״ק ב) הקשה
עליו מתום׳ בבא מציעא (ר״ה ע״ב ד״ה דחשיד) דההוא רעיא והכופר
אור המזרח  -מה אור המזרח עמוד מס (65הח־פס ע״י תכנת אוצר החכמה
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בפקדון פסולים לעדות משום דהחזירו בע״כ ע״י עדים ,ושם גזל רק פעם
אחת ואפ״ה אם החזיר ע״י כפייה אינו חוזר לכשרותו עיי״ש.

והנה נראה שז״פ דאע״ג שלאו הניל״ע נחשב כלאו שי״ב מלקות
ופסול מדאורייתא (כדברי הנתיבות הנ״ל) מ״מ כשקיים העשה בודאי חוזר
לכשרותו ואפילו קיים העשה ע״י כפיית בי״ד ,שהעשה במקום המלקות
(כמש״כ רש״י מכות שם ובסוף חולין) ,שכמו שהמלקות הוא נלקה בכפיית

בי״ד ואפ״ה חוזר לכשרותו הה״ד בקיום העשה אפי׳ בע״כ נתקן הלאו
וכשר כמקודם העבירה ,ואדרבה לכתחילה כופין אותו בי״ד בלא הניל״ע

לקיים המצוה כדי לתקן הלאו אע״ג שבשאר לאוין אין כפייה.
ומה שמסיק הנתיבות דאע״פ שעובר על מ״ע אינו מיפסל ,מ״מ כשהוא
פוסק עול לגמרי מהמצוה נפסל ,נראה שזה אפילו בסורק עול ומורד
מלקיים העשה שבלאו הניל״ע כדי לתקן בזה הלאו ,דאע״ג שבכ״מ כופין
אותו לקיים עשה כדי לתקן הלאו ,כדי להצילו מעונש ולהכשירו לעדות
ולשבועה ,מ״מ במורד אין אנו אחראים עוד להצילו והו״ל כמאבד עצמו
לדעת שאין נזקקים לו ,וכן כאן במורד מניחים אותו במרדו וישאר
בפסולו ,ועדיין צ״ע בזה.
ובזה יש מקום לבאר מחלוקת הב״ח והרמ״א ,דב״ח ס״ל שגונב או
גוזל פעם אחת לא הוי רשע דחמס רק כמו שאר עובר על לאו הניל״ע או
ניל״ת ,וסובר הב״ח בביאור הב׳ מיני פסולים ע״פ דרך זה :הפסול שפסולו
מחמת חומר האיסור משום שעבר על לאו שי״ב מלקות אז מיד כשנתקן
האיסור ע״י המלקות או ע״י קיום העשה או ע״י תשלומין חוזר לכשרותו,
אבל בנפסל מסוג הב׳ שעבר עבירה דחמס ,פסולו הוא מפני שמראה שאינו
חושש לממון שאינו שלו ,אדרבה הוא תואב להרבות ממונו בממון של

אחרים ,וא״כ אין להאמינו לעדות ולשבועה ,שיתכן שע״י שמשלמים לו
יעיד וישבע לשקר ,ולכך ס״ל להב״ח דבגוזל פעם אחת לא ראינו עדיין
קלות בענייני ממון של אחרים ,שאולי בפעם הזאת נתגבר עליו יצרו ומ״מ
אינו בגרר "רשע דחמס" ,והוא כמו אוכל נבילות פעם אחת ,ולא נקרא
רשע דחמס אלא ברגיל בכך ,וה״ז איפוא כמומר על שאר עבירה שניל״ע
או ניל״ת ,שקיום העשה או התשלומין במקום המלקות ,ואפילו אם קיימם
ע״י כפייה הו״ל כנלקה ע״י כפייה שמ״מ נתקנה העבירה .והרמ״א ס״ל
דאפילו בגונב או גוזל פ״א אינו בעל עבירה סתם אלא רשע דחמס וכבר

אבד נאמנותו על ענייני ממון ,כ״ז שלא החזיר מדעתו אלא ע״י כפייה.
ובהז יש מקום ליישב קושית הקצוה״ח מתוס׳ בסוגיא דההוא רעיא.
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שנראה פשוט שעוברים על לאו דגזילה אפילו כשלא גזל בידים ,וכמו
שנראה מסוגיא ב״מ סא א ,דקאמר ל״ל דכתב רחמנא לאו בגזל ולא ילפינץ

מרבית ואונאה ומשני לכובש שכר שכיר ולעבור עליו בב׳ לאוין עיי״ש,
אלמא דגם הרבית דלא לקח ממנו בע״כ ובא לידו בהיתרא מ״מ אם אינו
ממון שלו ומחוייב לשלם למי שכבש ממנו ממונו בכל שעה שכובש ואינו
משלם הממון עובר בלא תגזול ,מ״מ י״ל דעשה והשיב את הגזילה לא
נאמרה עליו אלא על הגוזל ממש ,שחוטף מחבירו בע״כ ,דכן משמע

פשטות המקרא והשיב את הגזילה "אשר גזל" (ויקרא ה כג) ,וכן נראה
מתחילת הפרשה :נפש כי תחטא וגו׳ וכחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד
או בגזל או עשק את עמיתו (שם פסוק כא) ,א״כ מחשב הקרא כל מיני
עושק שבא לידו בהיתר וברצון בעל הממון ,וע״כ גזל דקרא מיירי שלקח
בע״כ ,וכן משמע מל׳ רש״י :״או בגזל  -שגזל מידו כלום" ,ולכאורה מאי
אשמעינן בזה ונראה שכיון למש״ב שע״ז הוא שנאמר מצות והשיב את
הגזילה ,ולפ״ז ברעיא וכן בכופר בפקדון שלא גזלו ע״י חטיפה רק ע״י
שכבשו אצלם מה שהיה בידם ובא לידם ברשות ,נהי דעוברים על ל״ת
אבל מצות עשה של והשיב את הגזילה לא קיים ,וא״כ• לא הוי בזה לאו

.הניל״ע ,ואין לומר רמ״מ יש עשה דוהשיב את העושק אשר עשק ,כ״כ
המהרש״א (ב״מ סח א' סוד״ה לעבור עליו בב׳ לאוין) שאין והשיב זה
עשה הניתקת ללאו דלא תגזול שאין הלאו והעשה משם אחד (עיי״ש),
וא״כ א״ש דהתוס׳ לטעמייהו בכ״ד דפטור של לאו הניתן לתשלומין הוא

דוקא היכא דיש עשה והשיב ,שהדבר בעין ,שאז אפילו אינו בעין אכתי
לא מיקרי שביטל העשה ,שהתשלומין בכלל העשה (עי׳ תום׳ מכות טז),
דל״כ היכא דליכא עשה אין התשלומין תיקון הלאו כלל (עי׳ חיד׳ הפנ״י
ובנו בסוגיא מכות שם) ,ולכך כתבו התום׳ דאם השיב ע״י ערים בע״כ
פסול לעדות ולשבועה ,דנהי דבפעם אחת אכתי ל״ה רשע דחמס מ״מ גם
ניל״ע ל״ה הכא ,דבלא חטיפה רק משהה בתורת גזל אין כאן עשה לתקן

הלאו ,והא דחוזר לכשרותו אם החזיר מדעתו ,טעמא אחרינא איכא בזה,
שאפילו בעבירות שי״ב מלקות חוזר לכשרותו ע״י תשובה ,והשבתו מדעת
עצמו זוהי תשובתו ,וכ״כ הקצוה״ח לבאר שיטת הב״ח דאפילו ע״י כפייה

מהני בגזול פ״א משום דבמה שהוא מחזיר זוהי תשובתו.
מיהו יש לעיין דבגוונא דרעיא וכופר בפקדון ,נהי דלדעת התוס׳ אין

כאן פטור של ניל״ע וניל״ת ,מ״מ הרי מטעם זה שאין כאן עשה דוהשיב
משום דלא חוה גזילה בכוח ,יהא כאן פטור מלקות משום לאו שאב״מ
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ובלאו שאין בו מעשה לכו״ע מיקרי לאו שאין בו מלקות ואינו פוסל
לעדות ולשבועה ,וכמש״ב התומים והנתיבות (סי׳ לד) ,יתר על כן ,אם

אמרינן שבגוזל פ״א אין בו דין רשע דדומס א״כ אין לפוסלו אלא מדין
חומר העבירה והבא הוא אב״מ והו״ל לאו שאין בו מלקות.
והנ״ל בזה שאפשר לומר שבנוזל אפילו בלי מעשה ואפילו בגוונא

דלא מיפסל מדין רשע דחמם משום שעבר פעם אחת ,מ״מ מיפסל משום
העבירה ,דהא לפ״ד התומים והנתיבות הא דעובר עבירה שאין בה מלקות
לא מיפסל הוא דוקא בלאו שאין בו מעשה ומפני שהאיסור בזה קל יותר
משא״ב לאו שניתן לאזהרת מיתת בי״ד ושאר הלאוין שאין לוקין עליהם
שאין בהם קולא שפיר מיפסל .ולפ״ז נראה לומר שבעצם יש לנו שני סוגים
של לאו שאב״מ ,לפי שיש שני טעמים בזה :א) כל העובר עבירה בלי
עשייה אין האיסור חמור לענשו מלקות ומה״ט אין בו די חומר לפוסלו
לעדות ולשבועה ,ב) אפילו את״ל שאין הלאו קל יותר אין לוקין עליו לפי
שאינו דומה ללאו דחסימה וכמ״ש במס׳ מכות רפ״ג רכל לאוין שלוקין
עליהם צריכים להיות דומים ללאו לא תחסום שור בדישו שכתוב אצל
פרשת מלקות בתורה [שו״ר בפני יהושע מכות שם שכתב ב׳ טעמים לפטור
מלקות בעבירה שאב״מ ,א) שאינו דומה ללאו דחסימה ,ב> משום שנאמר
לעשות אותם ,ואף לדבריו י״ל דהטעם לעשות קאי רק על מצוות שעיקרם
פעולת העושה ולא עצם הפעולה ,עי׳ להלן].
והנה כל הלא תעשין שבתורה מתחלקים לשני סוגים ,א) שאסרה תורה
על העושה שלא יעשה דבר זה ,והעיקר הקפידה התורה על האדם שלא

יעבור עבירה זו ,ובזה מובן שפיר שאם אין העובר עושה שום מעשה
הלאו קל יותר ,שהרי עיקר הקפידה על העובר והעובר אינו עושה כלום
בפועל הלכך לא נאמר בזה עונש ואינו לוקה ,ב) עבירות שהקפידה התורה
על הנעשה ,שדבר כזה או עוול שכזה לא ייעשה והוא לרוב בעבירות
שב״א לחבירו ,היכא שמפסיד ממון לאחרים או גורם לו צער ועלבון ,בזה
עיקר קפידת הכתוב היה העוול היוצא ואין בזה חילוק אם עשה העובר
מעשה או לא שמ״מ יצא פועל רע מזה שאין לעשותו ואם עדיין אין לוקין

ע״ז אינו אלא מפני גזיה״ב שצריכים שיהיו הלאוין שלוקין עליהם דומים
ללאו דחסימה ,מיהו במה שנוגע לענין פסול ערות ,כל שפטורו מפסול

ערות הוא מחמת קולת העבירה ,זה דוקא בלאו שהפטור שבו הוא משום
קלות איסורו ,משא״ב בגנב וגזלן שפטור המלקות אינו משום קלות איסורו
אלא מפני שאינו רומה ללאו דחסימה אבל חומר איסורו הוא אחד בזה
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ר׳״נז בישיבת עזרת תורה מאבשסתר

נדרי האיסור לא תחמוד
מצוה האחרונה של עשרת הדברות היא הלאו של לא תחמוד .איסור זה הוא מן
החמורים ביותר ובמו שאמרו חז״ל (הובא בתרדית מעות התלויה בלב ם־א) "יש אומרים
שעל עון זה נחתם גזר דינם בכית שני" ,ורבינו בחיי בספרו בד הקמח <ערך חמדה! כתב
שלכן העשרת הדברות מסיים בלא תחמוד "מפני שהוא שקול כנגד כל הדברות שכל
מי שלא נזהר מן החמדה לסוף חוא נבשל ועובר על כולם" ,ובן כתב הש״ך בספרו
פועל צדק (על מנין המצות) "נתחתמו עשרת הדברות בלאו זה שהחומד עובר בכולן",
ויסוד דבריהם נובעים ממדרש (הובא בתורה שלימה יתרו ב,י״ג> וז״ל" :חתם בדיבור לא
תחמוד שכולם תלוים בו לרמוז כי כל המקיים מעוה זו כאילו קיים כל התורה כולה".
אמנם אע״פ שהלאו של לא תחמוד ידועה לבל ,עכ״ז קשה מאד לעמוד על
פרטיה ודקדוקיה ,מאחר שכמעט ולא נזכרה דיני לאו זה בלל בגמרא ,ובמקום
שלאוין אחרים יש להם פרקים שלמים או לכל הפחות סוגיא שלימה ,להלאו של לא
תחמוד לא מציגו אלא כמה קטעים במכילתא ,ובגמרא לא נמצא כי אם שורה אחת,
במה שאמרו חז״ל נבב־מ ה" >:לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע לחו" .גם הראשונים
והאחרונים לא האריכו הרבה בפרטי הלאו ונמצא רק זעיר שם וזעיר שם .בך שכמעט
לא מציגו האם יש איסורים נוספים מדרבנן של לא תחמוד או דברים שאסורים ממרת
חסידות ולפנים משורת הדין.

גדרי הלאו לא תחמוד
בבית יוסף (תדט ס שב״ט) מביא דברי המכילתא "לא תחמוד יכול בדברים ת״ל
(דברים ת כה) לא תחמוד בסף וזהב עליהם ולקחת לך עד שיעשה מעשה ".וגדר מה
נקרא מעשה "מעשה" אם צריבה להיות רוקא מעשה איסור על ירי גול או אפילו
מעשה של היתר על ידי מכירה וקנין ,מצינו בזה ג׳ שיטות בראשונים.

הקולא ביותר היא שיטת התוס׳ (סנהדרין כה :ד-ה מעיקרא) דמה שאמרו חז״ל לא
תחמוד לאינשי בלא דמי משמע לתו "ר״ל רכן הוא נמו האמת" .והיינו שכדי לעבור
על איסור לא תחמוד צריכים לעבור על איסור גזל גם כן ובלא״ה אינו עובר.
שיטת האמצעי היא שיטת הראב״ד בהשג׳ (הל׳ גזילה פ״א הל׳ ט) שגם סובר שלא
תחמוד הוא רק על ידי מעשה של איסור אבל לאו דוקא על ידי גזילה ממש ,ואפילו
אם שילם בעד החפץ אבל לקחה בע״ב בדרך חמם בלי הסכמת ורשות הבעלים
שאינם רוצים למכרו גם בן עובר .לשני שיטות האלו אם נתרצה המוכר למכור את
חפצו אין הקונה עובר על לא תחמוד.
השיטה ההבי חמורה היא שיטת הרמב״ם נהל׳ טילה פ״א הל׳ ט) וכוותיה פסל השו״ע
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(חר« ס׳ שנ״ט ס'  0שאפילו אם המובר נתרצה לבסוף למכור חפצו ,עב״ז הקונה עובר
וז״ל הרמב״ם "כל החומד עבדו או אמתו או ביתו או כליו של הכירו או כל דבר
שאכשר שיקנהו ממנו והכביד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו ,אע״פ שנתן
לז דמים רבים הרי  nrעובד כלא תעשה שנאמר לא תחמוד".

ומאחר שלפי פסק הרמב״ם והשו״ע קל מאד לעבור על איסור לא תחמוד,
דעוברים גם כשנתן מעות והמוכר נתרצה למכור ,לבן כתב בערוך השולחן גדר "יזהר
אדם מלקנות שלא אצל חנוני אם לא כשהמוכר מבקש ממנו שיקנה" ,בשבס הלוי
<ח־ה קונטרס המצוות ס׳ יט) הוסיף שפשוט הוא שגם סוחר שדרכו למכור תמיד אלא מפני
איזה סיבה אינו רוצה למכור עכשיו ,אסור להפציר בו ואם הפציר בו עד שהסכים
עבר על לא תחמוד( ,וצ״ע למה זה פשוט נ־נ ,רי־ל שמאדור שעומד הוא למכור ,ובעצם מסכים
הוא למכור בנפש הפיצה ,דק שעכשיו אינו ניחא ליה מאיזה טעם צררי וכגון שממהר לדרך ,אפשר

שיש מקום לומר בכגון דא אינו עובר?)

גדרי הפצרה
אולם גם כשקונים אצל בעל הבית שאינו חנוני עוברים רק אם מפציר בו למכור,
בשיעור מה נקרא הפצרה ,בשו״ת בצל החכמה  crnjהוכיח שג׳ פעמים כבר נקראת
הפצרה וכחאיתא לגבי מפייס תבירו (ס■ תר־ו ס-א) שאם אינו מתפייס בג׳ פעמים שוב
אינו זקוק לו ועוד איתא בנדרים < c.1uהיו מסרבים ופרש״י מפצירין בו והיינו שסירב
ג׳ פעמים כדאיתא שם ,אולם בל זה בסתם אדם ,אבל באדם נכבד וחשוב שהמוכר
אינו יכול לסרב אותו ,עובר אפילו אם ביקש ממנו פעם אחת וכדאיתא בשערי
תשובה ושער ג׳ אות מג> "אם יפצר בו ברוב דברי תחנונים יבוש להשיב פניו אסור
לפער בו כי זה כמו הכרח ואונס .והחומר לקחת כל חפץ והוא איש נכבד שאם ישאל
שאלה אור פניו לא יפילון אסור לשאול מעם רעהו" .והיינו דכבר מפעם ראשון
מרגיש הנתבע כאילו מפצירין בו מאחר שאינו יבול לסרב לבקשת האיש נכבד,
וכן פסק הבן איש תי בספרו רב ברכות (מער׳ ל אות בן; "אדם גדול ונכבד אשר
יבושו להשיבו ריקם הנה גם בלתי השתדלות ובלתי הפצרה ובבירות כי אם באמירה
בעלמא כאילו עשה השתדלות והכביד עליו ברעים" .והביא ראיה לזה מדברי הגט׳
כתובות (גג" ).אמר ליה רב פפא לר׳ יהודה בר מרימר אטו מי קאמינא לך רעול
ועשייה עול ולא עשייה קאמינא ,אמר ליה מעילאי דירי היינו עשייה".

ובספר חרדים (פ״א מל-ת התלוית בלב) כתב שגם כסתם אדם ,אם מציע להנתבע
סכום גדול ומופרז מאד כדי שנהתבע כבר אינו מסוגל לסרב בו ומיד יסכים למכרו,
ג״ב עובר בלא תחמוח וז״ל" :וכשישתדל ליקח הקרקע או המטלטלין מחבירו שלא
היה בדעתו למכרן אלא שהפציר עליו או הרבה עליו רעים או הרכה לו רמים עד
שלקחו אז עבר על לא תחמוד" עב״ל,

וצריך לעיין א□ דברי החרדים מוסכמים לדינא דשו״ע או אם דעת יחדיאה היא
ואנן לא קיי״ל הכי .והנה כשנעיין בלשון חשו״ע נראה שהיא לקוח מלה במלה
מדברי הרמב״ם .אמנם שינוי אחד יש בניהם .והיינו שיש כמה מילים שכתבם
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הרמב״ם ,והשו״ע אינו מביאם .דהיינו שהרמכ״ם כתב *כל החומד עברו וכו' והכביד
עליו ברעי□ והסעיר בו עד שלקחו ממנו ,אע״פ שנתן לו דמים רבים הרי זה עובר
בלא תעשה ".ומילים אלו *אע״פ שנתן לו דמים רבים* אינם בשו״ע שלנו .ואפשר
שסובר השו״ע שמאחר ששורש לא תחמוד היא משום ענף גזל ובמו שכתב החינוך,
לבן כשנותן דמים רבים כבר אינו נכלל באיסור לא תחמוד וצ״ע.

איסורי דרבנן של לא תחמוד
והנה אע״פ שהשו״ע פסק שאין עוברים לא תחמוד אלא על ידי מעשה שקנה או
לקח החפץ מחבירו ,אולם (לשון הערוך השולח!) "ממדת חסידות שלא לחמוד כלל
אפילו בלב מה שיש לחבירו" .והחפץ חיים כספרו זכור למרים גפר׳ ט״ס חידש עוד
יוחר שאסור לחמוד אפילו מה שהיה עתיד לעלות בחלקו של חבירו וז״ל" :אמרו
ןזז^ל-נקירושין נט.ו עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה נקרא רשע אע״ס שלא עשה
שום מעשה של עבירה ,מ״מ אין זה נכון .ובאמת הוא מרומז בקרא דכתיב לא יחמוד
וגו׳ וכל אשר לרעך ,ולא אמר של דעך ,כוונתו ,אף שהדבר עדיין אינו שלך ולא של
חברך אלא שמיוחד מן השמים שיהיה לרעך ג״ב לא תחמוד ,כי באמת הקב״ה מזמין
לכל אחר ואחד סיבותיו שיוכל להתפרנס מהן ,וידוע מאמר חז״ל (יומא לח ):דאין אדם
נוגע במוכן לחבירו אפילו כמלא נימא".
ובך מציגו בראשונים שמשמע להו שחוץ מהאיסור דאורייתא של לא תחמוד יש
גם איסורי "דרבנן* שלא לא תחמוד .בטור זחו־מ ס• תע״א) מביא תשובת הדא״ש *שלש
עבירות הן בעגין גזילת קרקע הראשונה במחשבה שהתאוה ממון חבירו בלבו .והשנית
בדבור שדיבר אילו היה אותו ממון של זה שלי והשלישית זה שמוציא מחשבתו
לפועל והולך וגוזל ממון חבירו",

כדרישה שם עמר על דברי הרא״ש "הלא לא תחמוד אינו עובר אלא בשעת
הקנין? ונראה דמשום הכי דקדק הרא״ש וכתב שלש עבירות ולא כתב שלשה לאוין
דסבירא ליה דאף דהלאו של לא תחמוד אינו בדיבור מ״מ עבירה יש לו בדיבור יותר
ממה שהיה לו בתחילה במחשבה .ואפשר דסבירא ליה דאף בשרוצה ליקחנו בדמים
אינו עובר משום לא תחמוד עד שעת לקיחה מי־מ בשבא לגדול מעליגן דרגא חדא
ומיד בדיבור אף קודם שגזלו עובר משום לאו לא תחמוד ומ״מ לאו גמור ליתא בדבור
אלא עבירה משום לאו דלא תחמוד״ עכ״ל הדרישה  .וכעין זה איתא גם בחזקוני פר׳
ואתחנן שמיר שהוציא תאותו מפיו הרי הוא עובר כלא תחמוד ,וז״ל" :אם גמר בלבו
על ידי תנחומים או על ידי רבוי רעים או על ידי אימתו שימכור לו חפצו מיד עובר
עליו בלא תתאוה ,הוציא חמדתו מפיו עובר בלא תחמוד".
בדומה לזח איתא בספר דרך פקודיך מהבני יששכר (מצוה
שחידש שאפילו חומד שיהיה לו חפץ דוגמת חפץ של חבירו ואינו חומד לוקח מחפץ
שיש לחבירו מידו ג״ב עובר לא תחמוד .וכעין זה במלבי״ם זשמות כ יס "בדברות
האחרונות הוסיף להזהיר על התאוה שיהיה עשיר כמוהו" ומשמע שגם בזה עובר אם
רק הומר להיות כמו חבירו .אמנם בשו״ת בצל החכמה הרבה לההשות עליהם
לח חלק הדיבור אות בי)

אור ישראל <מאנסי>  -מא (שנה יא א) קובץ עמוד מס (186הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

כינוס סופרים

קצג

שמסתימת בל הראשונים ושו״ע לא קיי״ל בן ועוברים רק אם חומד ליקדו חפצו של
חבירו ולא אם תומר להיות כמו חבירו.

 ,ואבן בפירוש רבינו אברהם בן הרמב״ם כתב בהדיא "האזהרה היא על איזה חפץ
שיש ברשותו של חבירו לא על מה שדומה לאותו חפץ ,המשל בזה ראובן יש לו
ברשותו בית נאה ,אסור על שמעון להתאוות שאותו בית גופו יהיה שלו ,אבל לא
שאסור לו להתאוות דוגמתו או דומה לו ,וזה דק והבין אותו" עכ״ל .ואפשר שדברי
הבני יששכר ומלבי״ם ממרת חסידות שנו כאן.
וכן איתא בספר אורח מישרים (נדפס תרל-ח) להגר״מ טרויוש מזלצבורג (ס ,י־ג אות
ב> וז״ל" :מי שהוא רעב ובא לבית חבירו ומוצא שולחן ערוך במיני מאכל ומשתה,
בלי ספק שיתאוה תאוה חזקה להשביע רעבונו ולהשקיט צמאונו ,ובי סלקא דעתך
שיעבור בזה על לאו דלא תחמוד שהרי כל אשר לרעך כתיב? אבל נראה מפשטות
הכתובים שלא אסרה תורה אלא להתאות מה שהוא לרעהו דוקא ,אבל אם חושב
ומתאוה מי יתן ויהיה לי בזה אינו עובר שהרי כתיב לא תחמוד בית רעך וכו׳ וכל
אשר לרעך נראה בהדיא שהוזהרנו דזקא להתאזת מה שהוא לרענו אבל לא הוזהרנו
שיהיו גם לנו כאלו" עכ״ל.

(ולענין גוף שאלתו של האורח מישרים ,בספר משפטי התורה (ת־א ס׳ פא) להגר״צ
שפיץ כתב "אסור לבקש מחבירו שיתן לו חלק ממאכל שקנה או שקיבל מקרוביו
וכיו״ב אם הוא יודע שרק מחמת שלא יבול לסרב יתן לו" .ולפי מה שהבאנו לקמן
שאיסור לא תחמוד הוא דוקא כשרוצה חפץ מסויים אבל אם אינו מקפיד על חפץ
מסויים ואין נ״מ לו איזה חפץ יקבל ,ואינו אסור לחמוד לקנות סוס אחד מבין סוסיו,
ה״ה כאן שלא יעבור לא תחמוד .דהוא רק רוצה איזה מאכל להשביע את רעבונו,
ואינו מקפיד מה יתן לו חבירו ,ואין נ״מ לו מאכל זה או מאכל אחרת ,אמנם אם הוא
חומד מאכל מסויים ,וכגון שאינו רעב אבל יש לו תאוה לאכול מאכל זה ברוקא.אסור
משום לא תחמוד ,אולם לפי הסוברים שבמתנה אין איסור ל״ת( ,וכדמבואר לקמן) ה״ה
המבקש אוכל כמתנה ואין דעתו לשלם בשבילה שאינו עובר).
ובשו״ת דברי יציב נחו־מ ס׳ ס־ה> כתב "כשרוצה להיות עשיר כפלוני לא הוי בכלל
הלאו אפילו לפי מה שכתב הדרך פקודיך ,ורק בשחלות החמדה הוא על חפצו של
חבירו שרוצה כמותו ממש .שלפי דעתו ודמיונו אין יופי והפלאה כשל חבירו ורוצה
ג״כ חפץ כזה ממש אז הוי בכלל האיסור" .ועיי״ש שרצה לומר שזהו כוונת חז״ל (מס׳
כלה רבתי פ״ס במ״ש "וכל הנותן ד׳ דברים על לבו הרי זה חוטא וכו׳ לולי יתיב לי
פלוני ממוניה בידי הא קא חמיו־" דר״ל שחושב בלבו הלואי שהיה פלוני נותן ממונו
בידי ,אף שאין זה בכלל הלאו אפילו הכי כיון דקא חמד פגם והרי זה חוטא .וע״ע
בספר חסידים <ס׳ צ־ס> "לא תחמד אשת רעך כתיב בלא וא״ו לא תחמד ,אזהרה שלא
ליפות עצמו כדי שישר בעיני אשת רעהו ויכניס אהבתו וימיו בלבה" עיי״ש.

לחמוד חפץ של גוי
במנחת חינוך

(מעוה ל־ת

אות ת) כתב "ונראה פשוט ראם חמד מגוי אינו בלאו זה
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כי רעך כתיב והוא למעוטי גוי" וכן פסק בשו״ע הרב או״ח ס׳ ת״מ קונטרס אחרון
1
!?״? יעי2®.
סקי״א ,ונסתפק בזה בפרי מגדים או״ח ס׳ תר״ד מש״ז סק״א(.ובשו־ת בית דוד ם׳ ל־ט
מהגר !-לייטער מביא עוד מהגר״נו תאומים בספרו דבר משה מה-ת ט' צ-וז אות י ושו״וז בית שלמה

יו״ד ה״ב ס' ר״ט בוזג״זז שגם הסתפקו בזה) .ובהערות המו״ל במנחת חינוך ביאר ספיקת
הפרמ״ג לפי דברי רבינו בחיי עה״פ לא תענה ברעך עד שוא שכתב" :לא אמר לא
תענה באחיך במשפט הכתובים לא תשיך לאחיך וכיוצא בזה כי שם היו דורשים
אחיך ולא עכו״ם וכאן הזהיר אפילו על העבו״ם כי כן מציגו וישאלו איש מעת רעהו
והוא נאמר על המצריים" .והמנחת חינוך לשיטתו דבתב (מצוד ,לו אות יב> "אם מעירין
שקר על הגוי אינו עובר בלאו זה (של לא תענה! דרעך כתיב וגוי לאו בכלל רעהו הוא
בכל מקום בש״ס כידוע" .והנה כשיטת המנחת חינוך ושו״ע הרב שאין איסור לחמוד
מגוי .מדויק בדברי הרמב״ם ושו״ע שכתבו "כל החומד עבדו או אמתו או ביתו או
כליו של "הכירו" או כל דבר שיקנהו" ומשמע שרוקא מיהודי אסור.
אה׳׳ה »47ג:12

בדומה למחלוקת זו מצינו גם חילוקי דעות אם בני נח מצווין על לא תחמוד.
החינוך (מצות תט-ז) סובר על מצות לא תתאוה "דבל בגי העולם מדוויובין בה" ;ובמנחת
חינוך מצוה ל״ת נתקשה למה לא כתב כן גם לגבי לא תחמוד ונשאר בצ״ע) אולם המלבי״ם (בפר,
יתרו) כתב דבני נח אינם מחוייבים בלא תחמוד וז״ל" :וג׳ ראשונות ,לא תרצח לא
תנאף ולא תגנוב הם משבע מצוות בני נח ולכן לא אמר "רעך" אבל לא תענה ולא
תחמוד אין נוהגים בבני נח לבן אמר "רעך" עכ״ל .נוהגה כלל זה מתי אומרים
ש״רעך" בא להוציא גוי צ״ע ,דהלא מצינו לפעמים שגם גוי נקרא "רעך" ובדכתיב לא
תתעב אדומי כי אחיך הוא ,ועיין בזה ברא״ש לגבי דיני השבת אבירה (בב־מ פר־ ב ס■
י״ב).

ובספר מצות השם מהגר״י שטייף תירץ תמיהת המנחת חינוך שבאמת החינוך
סובר שבני נח מצויץ גם בלא תחמוד ולא כתבה שפשוט הוא מכיון שעוברין עליה
במעשה והוי אבק גזילה ,משא״ב לא תתאוה שהוא רק בלב ה״א שאינם מצויין קמ״ל
שגם בזה מצויים הם .והביא ראיה לזה מדברי התנא דבי אליהו רבא (פרק כ־ד> דאיתא
שם דשם בן גח הזהיר אומות העולם על תחמוד ת״ל התד״א "שם הגדול בן נח
שנתנבא ד׳ מאות שנה על בל אומות העולם ולא קבלו ממנו ,וכך אמר להם שם
הגדול :לא תרצח ,לא תנאף לא תגנוב לא תענה ולא תחמוד .אמרו לו כל אלו
הדברים יפין הם ואפ״ה לא קבלו מלכותך עליהם".

לחמוד ללמוד איזה חכמה
בערוך השולחן כתב שלשון הרמב״ם שאסור לחמוד רוקא דבר "שאפשר שיקנהו
ממנו" מכוון על דברי המכילתא "לא תחמוד כלל בית שדה ועובד ואמה ושור וחמור
פרט ובל אשר לרעך חזר וכלל ,והוי כלל ופרט וכלל מה הפרט דבר שהוא קונה
ומקנה אף הכלל דבר שהוא קונה ומקנה" .וכתב הערוך השולחן "וביאור הדבר נראה
שא□ ראובן למד איזו הכמה ואיזה מלאכה ושמעון המד בלבו חכמה זו או מלאכה זו
והשתדל והרבה רעים על ראובן עד שלמדו והייתי אומר שגם זו בבללא דלא
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תחמיד ,לזה מיעטה התורה דוקא דבר שהוא בקנין שכשהיא אצל ראובן אינו אצל
שמעון לאפוקי חכמה ומלאכה שאינם בקניגים".

ולכאורה יש להקשות על דברי ערוך השולחן מדברי הזוהר הק׳ המובא בכמה
ספרים ויסוד דברי הזוהר מובאים ברכינו בחיי (וכן
ריקאנטי שער ס״וז> והיל" :אמנם מעינו חמדה שהיא מותרת והיא חמדת התורה והמעות
וכמו שאמרו חז״ל קנאת סופרים תרבה חכמה והחמדה והקנאה הזאת היא מותרת ויש
לאדם שכר עליה ".ומשמע מלשונו שדוקא חמדת התורה מותרת ,ולפי הערוך
השולחן אין היתר זה מיוחד דוקא לגבי לימוד התורה ,הלא ה״ה ללימוד שאר חכמות
שאין שום איסור וא״ב מה המעליותא של תורה הק׳? ועיין בשו״ת דברי יציב (וזו-מ
סי ס־ה) שגם כן תמה על הה״א שיש איסור לא תחמוד על לימוד התורה ,הא אינה
דבר הנקנית ומה שייך בה חמדה ,ותמה עוד שהלא אינו רוצה לקחת כלום מחבירו
אלא שחושק שגם הוא יבין וישכיל כמותו ולא נמצא בפוסקים שלא תחמוד יהא
בחמדה גרידא בלי חסרון חבירו,
מובא בספר מאה שערים למהר״ם

עוד דרשו במכילתא שם "מה הפרט מפורש בדבר שאינו בא ברשותך אלא ברעון
הבעלים אף כל דבר שא״א לבא ברשותך אלא ברצון הבעלים יצא שאתה חומד בתו
לבנך או בנו לבתך" .ופירש הערוך השולחן "ביאור זה נראה דזהו ודאי כשאדם
מתאוה לישא אשה פנויה בחופה וקדושין דמותר שהרי אינה אשת רעך אבל להסית
אבי הבת שיקדש בתו לבנו הייתי אומר שזהו בכלל וכל אשר לרעך דהבנים והבנות
הם של אביהם וגם ישנם בקנינים דהאשה היא קנין בעלה ,לזה מיעטה התורה מפני
שזה אין צריך דעת בעלים שהרי אם בתו תתרצה לקבל קידושין א״צ דעת אביה ואף
בבתו קטנה שהיא ברשות האב מ״מ כשתתגדל אינה עוד ברשותו ואינו דומה
לקרקעות ומטלטלין שלעולם הם ברשות הבעלים".

לחמוד חפץ של מעודו
בשו״ת בצל החכמה זח״ג ס׳מ״ג) כתב דאיסור לא תחמוד שייך גם בחפץ של מצוה,
ודן במי שאין לו מצה שמורה לפסח והפציר בחבירו למכור לו ממצת שמורה שאפה
לעצמו ומסיק שיש איסור לא תחמוד ,שמהזוהר הק׳ שכתב רחימודא דאורייתא מותר
משמע שרק תורה מותר לחמוד ולא מצות ובפרט לפי שיטת החנוך (מצוד! חטה)
שאיסור חימוד הוי ענף הגזל הרי אסור לגזול לצורך מצוה וא״ב ה״ה חימוד לצורך
מצוה אסור .אמנם הוא מסיים שמאחר שכל ישראל ערבין זה לזה ואנו צריכים
לדאוג שאחרים יכולים לקיים המצות ג״כ( ,וציין לעוו״ת מנחת אלעזר ח״ב ל״ח מחנה חיים סי
כ״ם ומהר"□ שיק אז״ח שב״ב) א״כ האיסור חימוד נוגע רוקא באופן שאינו חייב לתת לו
מצה מצד ערבות ,וכגון באופן שיש להמפציר מצה כדי מצוותו ורוצה עוד .אבל אם
אין לו שום מצה כדי לקיים מצות אכילת מצה ,וחבירו יש לו מצה די והותר ,אין
איסור לבקש מהבירו מה שמגיע לו על פי דין.

ויש להעיר ע״ז מלשון רבינו בחיי הנ״ל שכתב בפירוש "אמנם מעינו חמדה שהיא
מותרת והיא חמדת התורה והמעות" ,ומלשונו נראה בעליל שההיתר שייך גם למצות
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ואינו מיוחדת רק ללימוד תורה .ואכתי שייך לחלק בין מצות התלוית בחפץ כמו מצה
שופר ולולב ונו' לשאר מצות כגון מצות ק״ש ושביתת שבת וכיבוד אב ואם ובו׳
שאינם צריכים שום חפץ וצ״ע .וע״ע בזה בשו״ת ארץ צבי (ח־א ס׳ ד> לענין עני
שמבקש כסף לצדקה ומפציר שיתנו לו שכתב דכופין על הצדקה ,ובצדקה הגותן
מצווה ולא ירע לבבך בתתך לו.
ובדרך זה כתב האבני נזר
בשם האמרי אמת מגוה לתרץ "איך הורשה לאברהם אבינו להפציר ברעים את עפרון
למכור לו מערת המכפילה ,הלא זהו לאו דלא תחמוד ,אולם מערת המכפילה היתה
שייכת לאברהם באמת ואברהם ידע ששייכת אליו" עב״ל עיי״ש ,ואם דלא מצינו
בפירוש שהפציר אברהם אבינו ברעים ,אמנם ,הלא לפי רבינו יונה אסור לאדם נכבד
לבקש שימכרו לו איזה חפץ? .ובזה אתי שפיר מה שאמר אברהם אבינו אל בני חת
"גר ותשוב אנוכי עמכם" ופירש רש״י "אם תרצו הריני גר ואם לאו אהיה תושב
ואטלנה מן הדין" והיינו בנ״ל שמאחר שהגיע לו ע״פ דין לא היה איסור לא תחמוד.
(בספרו נאות נשא לפרי היי שרה ,וכן איתא בספר ליקוטי יהודה

(ואין לתרץ לפי הסוברי□ שאין איסור ל״ת בקונה מגוי וכדמבואר לעיל ,דהא במדרש אבכיר ]תובא

בתורה שלימה יתרו כ י״ג[ מבואר שהקפיד אברהם אבינו בלא תחמוד גם מגוי ח״ל המדרש •אף הוא

קיים לא תחמוד אם מחוט ועד שרוך נעל")..

לא תחמוד במחנה
בשו״ת ארץ צבי ןהב״ל> מביא מהאדמוי׳ר האמרי אמת מגור שאין איסור לא
תחמור שייך במתנה ,ומה דכתב רבינו יונה בשערי תשובה (ח־ג ם׳ מם לגבי אדם נכבד
"אסור לשאול מעם רעהו מקח או מתת בלתי אם ידע בי נתון יתן לו בנפש הצפה"
אולי דעת יחיד הוא ומדת חסידות .וע״ז טען בארץ צבי שלפי דעתו דברי הבינו יונה
מוכרחים מעצמן ואפילו לא היה אומרם רבינו יונה היה ראוי לדון כן מהיקש שכליי.
שאם במכר שנתן מעות הוא עובר כלת תחמוד כל שכן במתנה שמפציר בו .ואם
במתנה אינו עובר בליית איך נאמר דבמוכר עובר ואטו משום דנתן לו מעות מגרע
גרע"? ומסיים הארץ צבי שאינו יודע שום סברא וחילוק בין מכר למתנה לענין זה.
בשו״ת בצל החכמה כתב שכנראה גם החפץ חייה סובר כן שיש איסור לא
תחמוד בחומר מתנה ,שהרי החפץ חיי□ כותב בספרו ספר המצוות הקצר
שחתן שמכביד על חותנו לתת לו דבר פלוני ופלוני מה שלא התנה ע״ז בשעת
התנאים ,עובר החתן על לא תחמוד .אולם בספר פתחי חושן (הל׳ גניבה פ״א הערה כ״ט)
רצה לדחות שאפשר שהמתנות שנותנים לחתן אינם בגדר מתנה אלא כעין מקח.
אמנם דברי החפץ חיים עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר ,דבפרק האחרונה
בשמירת הלשון (ח״ב חתימת הספר פ״ד) מביא החפץ חיים עוד הפעם הלכה זו שחתן
שמככיר על חותנו עובר בלא תחמוד ואח״ב הוא מוסיף בוה״ל" :ובן בל בהאי גוונא
ניתנות של רשות (לאפוקי של צדקה) שאין בלבו של הנותן ליתן בי אם לאחר הפצרת
רעים יש בזה משום לא תחמוד".

(ל״ת נס

אמנם בשו״ת בצל החכמה בחב להחזיק סברת האמרי אמת שאין לא תחמוד
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במתנה ,והוכיח שמלשון כל הראשונים נראה שעובר רק באופן שקנה או שגזל החפץ
ונראה שסוברים שאם הפציר לו לתת לו במתנה שאינו עובר ובסברת הדבר הסביר
כדלהלן -יש מקו□ לומר כיון שאינו מוכן להפריז כסף כדי להשיג החפץ ואפילו
לשלם דמיו אין מציע ,רק רצונו בו בדרך מתנה דוקא ,זה מוכיח שאין תשוקתו
לאותו חפץ גדולה כ״כ עד שתהא ראוי להקרא בכלל חומד ,וע״ב אם נאות לו חבירו
לתת לו במתנה אין זה בכלל לא תחמוד" .וכתב שבזה יש לימוד זכות על המקילין
בדבר( .והבן איש חי בספרו רב ברכות (מער׳ ל אות ב> ג״ב הביא ספק זה אם יש לא
תחמוד במתנה ,וגם כתב שמלשון בל הפוסקים משמע שעובר רק בדרך קנין או
חליפין ולא בדרך מתנה ,וכתב לבאן ולכאן ולא הכריע).
לחמוד חפץ לצורך אחרים

עוד מצינו מחלוקת אחרונים אם האיסור לא תחמוד היא דוקא כשרוצה החפץ
לצורך עצמו או גם אם חומד החפץ כדי לתתו לאחרים .ובביאור הגרי״פ פרלויא
לספר המצות לרס״ג (ל״ת רע׳-א) כתב שאינו עובר אם חומד בשביל חבירו .והבצל
החכמה כתב שמפשטות לשון הפסוק משמע שמותר וכדכתיב לא תחמוד כסף וזהב
עליהם ולקחת "לך" ומשמע שלקחת לאחרים מותר .אולם הוא מסיק שאין אנו יכולים
לדרוש דרשות מעצמינו .ועוד טען לפי שיטת החינוך שלא תתאוה הוי ענף הגזל מה
לי אם גוזל לעצמו או אם גוזל לאחרים .אולם בשו״ת דברי יציב (הנ״ל) כתב שברור
לו כשחומר בשביל אחרים והוא רק כסרסור ואין החפץ נכנס כלל לרשותו ,לא שייך
כלל האיסור לא תחמוד .וכן כתב הגו־י״י פישר (שו״ת אבן ישראל ת״ה ס׳ ק־ה> וז״ל:
"בודאי לא שייך לא תחמוד אלא על דבר שחומדו לעצמו אבל חומד שלאחדים יהיה
לא שייך בזה לא תחמוד",

לחמוד חפץ שאינו מסויים
בתב הבן איש חי בספרו רב ברבות (מער׳ ל אות בן" :הנה אם ביקש מחבירו שיתן
לו בגד אתר ולא ייחד בבקשתו בגד פלוני לבקש אותו דוקא ,כי אם שרצה ממנו □ת□
שיתן לו איזה בגד או איזה הפץ ולא כיוון לבקש על חפץ פרטי לבקשו ממנו בזה לא
קא מיבעיא לן דודאי אין זה נבנם בלאוין אלו ,דלאוין אלו לא נאמרו אלא במתאוה
וחומד חפץ פרטי שראוהו ונכנס יפיו בלבו ורוצה אותו".

וכן איתא בספר אמרי יעקב (ס׳ ז ס׳ד!) להגרי״מ שטרן שליט״א מבני ברק ,שלא
תחמוד היינו היכא שהוא רוצה דוקא חפץ מטויים וחומד דבר זה עצמו ,אבל אם הוא
רוצה לקנות איזה דבר באופן כללי שרוצה ממין דבר זה והוא נמצא אצל חבירו ,בזה
ליכא איסור .וכגון שרוצה לקנות לעצמו סוס לרכוב עליו או שור לחרישה ,שרי לבקש
ולהפציר דובירו שימכור לו סוס מסוסיו או שור משוריו שהרי אינו חומד דוקא אותו
סוס או אותו שור מסויים ואינו ני־מ לו איזה סוס או שור.
ומ״מ כתב הדברי יציב שפשיטא "דככה״ג שחומד כל רכושו וחפציו של חבידו
הוי בכלל הלאו אף שאינו דבר מסויים ,דרק בבה״ג שחומר בגד אחד יש חילוק,
משא״ב בחושק כל רכושו וחפציו הבל בכלל מסויים לעניו זה וזה ברור",
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דרך מקדו וממכר
בספר משחת שמן (ה״א ס׳ ס״ב! מהגר״ת קויפמאן שליט״א כתב "זה ברור דבל דבר
שעומד למכירה לא שייך בזה לא תתאוה אע״ג שלא הושוו עדיין על המחיר כי בן
הוא דרך מקח וממכר" .אבל יש לציין מה דרחב בספר משפטי התורה (הנ-ל) "מי
שמפציר במוכר למכור לו במחיר מוזל ביותר ,שלא כדאי לו למכור במחיר כזה ,והוא
מתרצה בכך רק משום שאינו יכול לסבול את ההפצרות הרבות של הקונה או שהקונה
ארם נכבד ואינו יכול לסרב לו ,בנידון בזה נחשב החפץ במחיר הג״ל כמו שאינו
עומד למכירה ,כמו א□ מפציר בו לתת לו מתנה ,ושייכים לגביו לא תחמוד ולא
תתאוה( .והיינו לפי הסוברים שבמתנה יש לא תחמוד).

והנה עוד יש לחקור אם יש איסור של לא תחמוד במי שהומר וקונה חפץ רק
לצורך מקח וממכר ,והיינו שאינו חומד החפץ לעצמו אלא שחומד לקנותו כדי שיכול
להרויח כסף על ידי שמוכרו לאחרים .והנה בהשקפה ראשונה היה נראה שאסור דמה
נ״מ למה הוא קונה החפץ ומה הוא מתכונן לעשות עם החפץ אחר שקנאה.
אולם חקירה זו מובנת במה שכתב הבן איש הי בספרו רב ברכות (הנ״ל> שהסתפק
במעשה שהיה ,בראובן שהיה לו קרוב שמעון בעיר אחרת ויש לזה הקרוב תצר אחת
בעיר זו של ראובן ,וזה ראובן הפציר מאד בקרובו לתת לו חצירו ,לאו משום שחמד
יופי החצר בלבו אלא כל כוונתו שיהיה לו חצר לדור בו ואם קרובו יקנה חצר אחרת
הנה מה טוב ולא איכפת לו בזה .מי אמרינן כיון שזה ראובן מבקש על בית פרטי
ה״ז בכלל לא תחמוד או דילמא הכא שאני דאין זה חומד הבית ההוא דוקא אלא הוא
רוצה מקרובו בית אך מפני שיש לקרובו בית זה דוקא מבקש אותו ממנו וה״ה נמי אם
יתן לו בית אחר לא איכפת לו עיי״ש שנשאר בצ״ע.

ולכאורה אפשר לפשוט שאלה זו מדברי ביאור הגרי״ם לרס״ג (ל״ת
שכתב דלא שייך לא תחמוד אלא אם כוונתו לגוף החפץ עצמו ולא לדמיו ,והוא
מובן במה שהבאנו לעיל מהבן איש חי שאין איסור אלא במתאוה וחומד חפץ פרטי
שראוהו ונכנס יפיו בלבו ורוצה אותו ,וז״ל הגריי׳פ.:״ודאי לאו דלא תחמוד ולאו דלא
תגזול שתי אזהרות חלוקות לגמרי נינהו ,ואפשר לזו בלא זו .דכל היכא שאון כוונתו
לגוף החפץ עצמו אלא לדמיו דגם אם היה רואה חפץ אחר אצל חבירו ג״ב היה
גוזלו ,וגם הרבה אפשר לו למצוא כאלה אם היה רוצה לקנות אלא שהוא לא בא
אלא אדעתא דגזילת ממון בעלמא ,בזה ודאי לא שייבא אזהרת לא תתאוה ולא
אזהרת לא תחמוד .רבכל סתם גזל שלא בא אלא על עסקי ממון בעלמא אינו בכלל
אזהרת לא תחמוד אלא כשבא בשביל גוף החפץ" .ומדברי הגרי״פ יוצא דמי שמחאוה
לקנות איזה חפץ משום דמיו שעל ידי זה יכול למכרו לאחרים ,דלא שייך לא תחמוד
על זה.
רע־א ,עטי של־ז)

אמנם מדברי שו״ת ארץ צבי (ח״א ס׳ד) נראה שחולק על זה דחקר שם איך מותר
לעני להפציר אחרים ליתן לו ממון לצדקה ,וכתב שההיתר משום מצות צדקה ,והנה
לפי דברי הגרי״פ ,אפילו בלא זה לא היה עובר ,דהא אינו חומד השטרות כסף עצמם
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כינוס סופרים

קצט

מחמת יפים אלא מחמת שויים .ונראה שלפי דעתו גם החומד דבר לדמיו עובר על
לא תחמוד וצ״ע לדינא.

ובאופן שקונה חפצים שסגורינז באריזות גדולות בלי שיראה אותם מקודם וכדרך
הסוחרים הגדולים ,ומוכרם בבה לאחרים ,אפשר שיש עוד סניף להקל וכדאיתא
במקרה של אשה שחלה על הכליות
לדון
בשו^דכאבן ישראל גח״ה ם׳ קה) שכתב
י
י
ןאה״ח ,1234567
והפצירה על אחיה לתת לה אחד מכליותיו ,דאין בהפצוריה איסור לא תחמוד משום
"דודאי אץ הלאו דלא תחמוד אלא על דבר שרואה אותו וחומדו אבל על דבר שאץ
אדם יכול לראותו בודאי לא שייך לא תחמוד על זה".
אולם צ״ע אם יש לדמות הענינים זה לזה ,דבאריזות גדולות אם כי הקונה לא
ראה אותם מקודם ,עכ״ז אם רוצה יכול לראותם ,משא״ב בכליות שא״א לראותם.
ועוד יש לדון בחידושו של הגרי״י פישר שלפי דבריו נמצא שסומא אינו יכול לעבור
לא תחמוד? ונראה שחידושו בנוי על יסוד הבן איש חי <הנ״ל> "דלאוין אלו לא נאמרו
אלא בחומר חפץ פרטי שראוהו ונכנס יפי 1בלבו ורוצה אותו" עכ״ל .אולם כנראה
דלא היה כוונת הבן איש חי שלא תחמוד תלוי בראיה וצריכים לראות החפץ דוקא,
חפץ.
לחפץ ההיא עד שרוצה דוקא אותו
בר״ל דתלוי בחמדתו ותשוקתו
אלא
יי
11
;אוצרהחכמה]

גדרי הלאו לא תתאוה
והנה בלוחות הראשונות כתיב "לא תחמוד בית רעך" ,אבל בלוחות האחרונות
(ואתחנן ה .יח> כתיב "לא תתאוה בית רעך" ונחלקו הראשונים אם הם איסור אחד או
אם הם שני איסורים נפרדים( .ועיין דבר תדור בזה מהגר־מ שפירא מלובלין באמרי דעת לפר'
יתרו).

הסמ״ק (ם׳ יט> סובר שלא תחמוד ולא תתאוה לאו אחר הם וז׳־ל" :אע״ג דאמרינן
במכילתין יכול בדברים ת״ל ולקחת לך מה להלן מעשה אף כאן במעשה מ׳־מ נראה
שאף בלב אסור אך אינו נגמר להתחייב עליו עד שיעשה מעשה .ונראה דלא תחמוד
ולא תתאוה הכל אחד הוא וכפל מלה הוא" עב״ל .וכן נקט גם הסמ״ג !ל״ת קג״דו)
והוסיף עוד שכן סובר רש״י שכתב בפר' ואתחנן שגם תאוה לשון חמדה הוא.
אולם הרמב״ם חולק על זה וסובר שהם שגי איסורים נפרדים וכן נפסק בשו״ע.
לא תחמוד היא רק בשמצפיר בחבירו עד שהצליח ליקה ממנו החפץ שחמד וכלשון
הרמב״ם "ואינו עובר בלאו זה עד שיקה ההפץ שחמד כענין שנאמר לא תחמוד כסף
וזהב עליהם ולקחת לך חמוד שיש בו מעשה" .משא׳יב לא תתאוה היינו אפילו בלא
מעשה "כיון שחשב בלבו איך יקנה דבר זה ונפתה בלבו בלבד עבר בלא תעשה
שנאמר לא תתאוה ואין ונאוה אלא בלב בלבד" עכ״ל .וכן הוא רעת החינוך שהם
שני ענינים נפרדים.

וגם לפי שיטת הרמב״ם שלא תתאוה היא בלב ,אין הכוונה שמיד שמתאוה לקנות
איזה דבר מחבירו שכבר עבר ח״ו אלא במו שביאר הערוך השולחן בדעת הרמב״ם
"אינו עובר בתאות לבו בלבד אא״ב מחשב בלבו איך להשיגה מחבירו וכיון שגומר
דבר זה בלבו עובר על לא תהאוה" .וכבר הדמו בזה בספר הרדים !הובא בשרי חמד ת״ד
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אור ישראל

ר

עני׳  wרכל שלא גמר בלבו להשתדל לקנותו אינו עובר על לא תתאחה וכתב שלמד
זה מדברי הרמב״ם בהל׳ גזילה .וכתב ע״ז השדי המד "הרי מבואר דלעבור על לא
תתאוה צריך שיחשוב בלבו היאך יקנה דבר זה ממנו אבל על התאוה לחוד אינו
עובר" .ומסיים השדי חמד "ומוקצה מהדעת לומר ראם ראה והתאוה אפילו לא גמר
בלבו להשתדל להשיגו שיהיה עובר דזה אין ביד האדם למנוע תאוה זו מלבו" ,ובן

איתא בספר אורח מישרים (ה1״ל> שכתב שמלשון הרמב״ם משמע "שכל עוד שאינו
מהרהר ומחשב האיך יקנה החפץ ההוא אינו עובר בלא תתאוו־.",
והכני יששכר בספרו דרך פקודיך (בחנוה ל־ח) הקיל עוד יותר וז״ל" :רבים ושלמים
תמוהו ובי הקב״ה בא בטרוניא עם בריותיו באזהרה דלא תתאדה? ולי נראה דאין
כאן קושיא ,דוראי מה שנופל בלב האדם לאנסו לא יענש עליו ,רק על מה שמאריך
במחשבה ברצון .היינו כשנופל לו פתאום תאוה באה האזהרה להסירה ממחשבתו,
ובאם מאריך במחשבה אחר שנזבר שזה אסור הנה עבר על לא תתאוה".

ובזכות קיום מצות לא תחמוד נזכה להבטחת חז״ל (תנא דבי אליהו רבה פרק ב״ו) "אם
קיימתם לא תחמוד בית רעך נתקיים בכם לא יחמוד איש את ארצך (בי תשא ל-ר ב־ר).
ובגט' (פסחי□  >:nאיתא "לפי שאמרה תורה לא יחמוד איש את ארעך מלמד שתהא
פרתך רועה באפר ואין חיה מזיקתה ,תרנגולתך מנקרת באשפה ואין חולדה
מזיקתה".

עיקר תקיעת שופר  -תשובה
...ועיקר מצות תקיעות שופר הוא אס יש תשובה שעי״ז משברים כל
הקליפות והמקטריגים וכמ״ש הארי׳י ז״ל להתוודות בלחש בעת התקיעות
שאז השטן מעורבב ואין התקיעה מזיק ,נזשא״כ שופר בלא תשובה אין
מועיל כלל והלואי שלא יקלקל שהוא כמזמין המלך לביתו ויוצא בעצמו
לווו? ומנית המלך לבדר הלא יבעום המלך מדוע באתי ואין איש ,בבה ט״י
מצות עשה של תקיעות שופר ממשיכים להשראת שכינה ואט לבו אין שס
לשים לבו לתשובה הרי הוא מניח המלך לבדו  ,rnכי הלב הוא עיקר
האדנו' הלא ח״ו יאמר הקב״ה מדוע באתי אליכם ואין איש מכם פונה אלי

בקירות לבו,
(ערבי נחל  -לראש השנה)
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שרת

סימןכ״ב

מתשלומי דמיו וכינ לא פקט אחריות וחיוב אונסי! מיני■
גס בשעה שמותר לאופסו ולטכב נידו ונל זמן שלאכמזיר
ליד כלוה סיונ ווכשיב לא פקט דאי לא אימא כני רק
דגיסא ועיי קגייח כמשנין נחנטל סיוג ווכשיב לגמרי א׳׳כ
ילקה טל לאו דלא תגזול דמה שניחן לעשה דכשנא כענוט
אין זה ניתק ללאו דלא חגזול אטכצ׳־ל זאיוג דוכשיב לא
פקע ,ועדיין יש לפורר דאפ״ל ניון דגלי ראמגא דקנה
משנון ממילא מחקיים נזה מיע ווכשיב אח כנזלה דניון
דרפמנא אקני׳ לי לחפוס טל אונו וכוי שומר יירו גיד
הנעלים מאקיים נזה ממילא מ״ע דכשנה ולא מנעי
נמשכון אח כעשיר םא׳׳צ להחזיר לו אף גס נעני שצריך
להחזיר הוא מוין צוקה דכשנח כטניט אנל כמזרח הנזילה
כמזיר נמה שהוא חחח ידו ניד כנטליס וממילא ליש עוד
מיוג אונסי! נידן דננר קיים כשנח הנזילה ורק נגלי
או־נ ונגד אלפנה י׳ל כיח ועליו להאזיר מיד ממילא נל
זמן שלא כחזיר לא קיים מ״ט ווכשיב אנל כינא וקונה
משנו! אח הנר ניוס וכמארישה בלילה י־ל וקייס מיע
דוכשיג נמה שנידו וצ׳ל לונריכס וכיון ונמשכו! אין ידו
של שומר ניד כנמלים ואין רשוח כנפקד של המפקיד
דלנני כלוה כוי אינו נרשוחו וכמנואר נפסמיס דיל כיכא
ואקדיש לוה וזנין לוה נו״ט צא פליגי ונפירש״י שס ואע״ג
שכן שלו אינן נרשותו נו' וניוחר ניון דחפם שלא נישות
וקונה משכון נע־נ של כנמלים וכא כל השנח נזילה נטי
ועין נעלים ואעפ״י וגלי רחמנא ורשאי לכאזיק נידו לא
נתקיים -נזה מ״ע דוכשיג וכיון שלא נתקיים נזה מ־ע דכשנת
כטנוט אעפ״י שידו כיד כנמלים והתורה אמוב שיכי׳
אצלו ככר ניוס מ־מ אס נאנו ונשרף ניום לא קייס כעשה
ה»נ לענין נזילה י־לואעפיי שרשאי לתופסו לפי שעב מ־מ
לא קיים נפוטל מ־מ דוכשיג כל זמן שלא כחזיר ליד לוה
וסיוג ווכשיב מישצי תלי ונס כל זמן שהוא נידו סיוג
אחריות ’ ווכשיג לא פקע מיני׳.
ה) כל זה נשנחי לפי״ד כמגדל טוז וכש־ן וסייג באונסי!
אנל נאמת ועת הרג כמגיד שאין זה לא גנב
ולא גזל! ושלא נתחייב באונסי! נשטת חנלה נראה ומפרש
מש-ס לדמנ״ם וכוי גזלן כוא רק צענין פסול מדוח ושנוטכ
ונמו שמשפט כן מד׳ כראנ״ו דאטפ״« -שכחזיר הנזילה
נפסל ככל הגזלנים וכמנואר נאי־מ סי׳ ל־ו סעיף ז׳ עד
שיעשו תשונה אטפ״י שהחזירו אנל לא לענין איונ אונסי!
וכיון וקנה משכון נתקיים נזה והשיג ואפשר ואפילו
נסונל או״ג ונגד אלמנה ומליו להחזיר מיד כיון ומכני
שלא ישמטנו אשוב קנין משכון וידו ניד הנעלים וכוי כשנה
אנל מש'כ ככ״מ שם נתחלת כונריסדגם כרמניסמודה
לכראנ״ד ונתחייג נאונסין צ״ט כיון דס״ל נשי׳ כרמנ״ם
ולא כוי גנב ולא גזלן ולא נתחייג משטת חנלה ורק
לנשנאנו כמשכון נפקע מונו שלכך נטלו והא שי׳ הרסנ״ם
נמלוה טל כמשכון ש־ש וכיון ונזילה אין כאן למה יחמייב
נאונסין וצ״ט.
והיותר מחוור נעיני נשיטת כרב כמגיד שנתנ לשי׳
כרסנ״ם שאין זה לא גננ ולא גזלן דמש׳״כ
כרמנ״ם נספ״ג מכלה׳ נזילה וכחוטף שלא נישות נ׳ו
הר»ז גזלן מיירי קודם שנחנרר כאיוב ננ׳ו וימוין נחו־מ
נסימן ו׳ ובניי שם שי׳ כמכר״ם ור׳ קלונימוס דווקא
נספן מנורר מניד אינש דינא לנפשי׳ והטעם נראה ואף
ומניד אינש וינא לנפשי׳ הוא רק מה ששליח נ׳ו מותר
לטשוא פפ״י נ״ד אנל נהלואה שגם שליח נ״ו אסור ליכנם
לניתו ואין זה דינא וט־כ מדוקדקים ד׳ כרמנ׳ם שנ־ ואין
ציל אם נכנם לתוך ניח חנירו ומשכנו שהוא גזלן שנאמר
נאון תעמוד ענ״ל ולא סיים שנאמר לא תנוא רק לפי
ומנסון תעמוד נפקא שליא נ״ד דגם שליח נייד אסור
ליננם לביתו ונ״ז קודם שנתנורכמוב מיו דלמדהרמנ״ם

אחיעזר

)

משבועת הנגזל כיצד דמיירי שלא נחנרר החיוג ותפיסתו
הוא מצו עניו אינש דינא לנפשי׳ והוא רק נמקים שמיתר
משא״כ כינא שנתברר כחיוג בניו אין עליו רק לאו ולא
תנוא אנל גזלן לא הוי דכא תופס על מוג כברור לריינים
וים להסתייע לזה מסש־נ כרמנ״ס נפ״ג מכל׳ מלוה ולוה
* כל׳ כ׳ הא למוח שכממשכן את כעני ולא כחזירו לו נזמנו
__טונר משוס שלשה שמוח לא תבוא כשב תשיג לא חפנג
ונו׳ וכא לשי• כרמנ״ם וכוי נזלן אמאי לח קא מנה
הימנים כלאו ולא תגזול ולמש״כ א״ש ונהל׳ מלוה ולוה
מיירי שהחוב סנורר ננ״ו ואין כאן נזילה ננל.
ואם כים כדברים כאלה מיושב היטב קושיין כתום׳
ננ״ח ובתמורה נהכוא ננרא וחנל סכינא דאשכנתא
וא׳ל אניי זיל אכור ואמאי כא כיון רטשה דכשנח כטנוט
ליכא נכלי או׳׳נ ואניי הא ם־ל ואי פניו מהני ולפייז א״ש
דט׳׳נ לא אמרו נתמורה לאניי דאי לאו קרא כו״א אי
נעי אכור אי נטי לא אהדר נמוג סנורר ונכא מיירי
הא והשיב חשיב ואין נזה דין נזילה ואין עליו איוב וכשיב
אנל ננ׳׳מ ומיירי וכאיוב לא נחנרר נני׳ו נוקאמר לי׳
תא קום נוינא עליו וע״כ אמר לי׳ זיל אהדר וכא גזלן
כוא ומחויב לקיים מ״ט ווהשיב אח הנזילה ועיין ,ומפי״ז
אפ״ל ונחבל שלא נישות נ״ו קודם שנתברר החוב לא
קנה משכון כלל רע־׳נ לא אסרה תורה שממויב להחזיר
ורנחה לו שיקנה נחנל אמרי שנחנרר נג׳ו ואין כאן
נזילה אנל נאנל קודם שנחנרר ננ׳״ו ומסויג נוכשיג לא
כוציאחו חורה מוכשיב וחיוג .דוכשיג נמקוסה עומדת.
ובזה ים לחון קושיא כלח״מ נפ״ג מכל׳ מלוה ולוה
ויעייין נחומיס סי׳ צ״ז טל כסולקים טדכר־מ ום־ל
וכלאוין דענוט ניחן לחשצומין א״נ סנל יאיים ורכב וחני
ולוקה אין משכמ׳ל ולדנרי כרסנ״ם ניחא דמיירי כינא
שנשנר ונאנו משא־נ לכראנ״ו ,ולפמש״נ וחבל קודם
שנתברר כחוב ננ״ד והוי גזלן ולא גלי קרא כלל שקונה
כמשכון ומסויג לשלם מצד ס״ע דוהשיב ולא מצי קניית
כמשכון וכיון דכתשלומין מאמת נזילה לא אמרינן וכלאו ולא
תבוא וכן כלאו ולא יסבול ריאיים ורנג ניתן לתשלומי!
ואינו משלם מאמת קניית המשכון ואינו מתקן כלאו ולא
יסבול אך כואנ״ו תברא לגזיזי׳ ולדידי׳ אי אפשר לומר
בן דכא פליג טל כרמנים בספ״ג מכל׳ נזילה.
י) ובמש״ב נשי׳ כרמנ״ם יש לבאר מש־כ נפ״אמכל׳
גזילה כ׳ט כל כסומו טנוו או ביתו וכליו
של סנירו נו׳ כר״ז עונר נל״ח שנאמר לא תחמוד ואין
לוקין טל לאו זה מפני שאין נו מעשה וכראנ-ו השיג טל
זה לא ראיתי חימכ גדול מזה והיכן מעשה נדול מנטילת
ספן אנל הוצ״ל מפני שהוא חייב נחשצומין שכרי כוא
כגזלן שחייב להשיג את הנזילה ולפיכך אינו לוקה וגס זהו
סייב להשיב אח כחפן לבעלים טכ״ל וככ״ס נתב על זה
דכרמנ׳׳ם לשיטתו ואף נאמר רוצה אני וע־כ כתב לפי
שאין נו מעשה שנטילחו כחפן ברצון המוכר נטשה אין
כאן תיוג כשנה והשטר המלך חמה על זה ואנתי קשה
דלא אסר רוצה אני ול״ש טעם הימנים לפי שאין נו מעשה
א'נ הא איצטרין לטעם של הראני ד וכזי ניתן לחשלומין
וכו״ל לכרמניס לפרש שגי הטעמים' ועוו כקשה על וברי
כראב־ו משום יניחן לאשלומין והא נלא תמסור לא גלי
קרא שישלם נמו נגזילה א'כ נימא ומילקי לקי וממונא לא
משלם יעוייש ,ולסם־נ נראה נשיי כרסנ״ם ולא ס״ל כטעם
לפי שחייב בתשלומי! משום ומאי ומחויב לכסזיר הספן
או דמיו לבעלים מצו עשה דוכשיב את כגוילה אין זה ניתן
לתשלומי! רק ללאו ונזילה אנל לא ללאו ולא תססוו וטל זה
לא
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ב כ״גלא קאי כעשה והא לשי׳ כרמנ״ס גס נאסר רוצה אני
וקנה כספן עונר משוס לא הסמור וליש נו כשנה איכ
בא דוכשינ לא קאי טל לאו ולא הססוד (ואפפ״י שצריך
לכסזיר כספן ופ״מ אפשר שילקה משוס לא הספור
ותשלומין ינזילס אינו יומה לאו אחר כמעורג נו] וצ׳ש
לשי׳ כרמנ״ם כטעם ילאו כליהן לחשלומין ולהכי נחנ לפי
שאין נו מעשה וציל נשיטה כרמנ״ם ילהכי אפילו נלא
אמר רוצה אני אמו לוקה כיון רעיקר כאיסור לא נלקימה
כספן נסזקה רק טל כהמרה וההפצרה והשתדלות חשוב
לאו שאין נו מעשה [וטי׳ נסנכדרין דס״כ שאגי מגדף
יישנו נלנ ונפרש״י שס] וכראנ״ר לשיטתו רלא הסמור כוא
רק נלא אמר רוצם אלי וא״נ עצם לקיסה כספן כוי יש נו
מעשה וכיון דלפי׳ כראנ״ר ננל נזילה ישנו לאו רלא הסמור
ג״כ וזב טנין אסר וכיון ונזילה הוי לאו כניתן לתשלומין
לככי אינו לוקס ג״כ משום צא החמור שזכו טניןאמו..
והמנחת סינוך תמה טל דנרי הרג כמניו שנהג
רלכני כוי אין נו מעשכ לפי שנטילת כספן
נרצו! נעשה דאיכ ולא אמר רוצה אני ילקה לשי׳ כרמג־ם
רכטטם דניתן לתשלומי! ליש למם־כ ככ־מ נטצמו גני
משכון דלפי שאין זה מחמת כפקעת ממון ולכני כשמסזיר
את כמשכון נטצמו כוי נליט אנל נשנאנר או נשרף לוקה
ואעפ״י שמפקיט מונו לא משיג ניחן לתשלומין א־כ כ״ג
נלא תממוו דלקח נסזקה ושילם כרמים ובמוכר לא אמר
רו5כ אני ורק צכשממזיר את כספן כוי נליע אנל כשנאנד

נז
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או נשרף ילקה רלא כוי ניתן לחשלומין נמו נמשכון וצדנרי
כרג כמגיו וכר׳׳מ סותרים זא״ז וכנים נצט״ג ולמשכיל י״ל
ואף נלא אמר רוצה אני כוי לאו שאין נו מטשב ,אולם
נלא זה י״ל נשיטת ככ*מ רווקא נמשכו! שאין זכ לא ננג
ולא גזלן [וכמו שנתנאר נסש־כ כרמנ״ם נספ״ג מכל׳
נזילה דכוי גזלן כיינו קוים שנתנרר מיונו ננ״י אנל
לאחר שנתנרר מיונו ל״ה גזלן ואינו סייג נאונסין כלל]
ומאי וכוי נל־ע נכסזרח כמשכון דוקא אנל לא נתשלומי
ימיו משאיר נלאו ולא תממוד כיכא ולא אמר רוצה אני
וכוי נזילה ממש ויש נזכ וכשינ אח כגזילה וסיוג אונסי!
ואעפיי ששילם ימיו מ״מ כל זמן שכספן נטין כא לא
קייס והשיג נתשלומי דמיו ויש נזם מני! תשלומי! אם
נחיקר וחנרא או שתי׳ ומשלם נרכשחא וכן אס טשה נה
מעשה שינוי [ועי׳ ננתינות סי' ל״ר וכוי נזילה מסוש)
וכיון ונכל נזילה יש לאו ולא תגזול ולא תסמוו נ׳׳כ כוי
נל׳יע דוכשיג אח כגזילה ואם כעין שגזל ימזיר ואם לאו
ישלם ימיו ואינו לוקה גם על לאו ולא תסמוד כמש״כ נם׳
גופי כלנות וניחן לתשלומי! אינו לוקה אפי׳ גני לאוין
משאיר נמשכו! דאינו לא ננג ולא גזלן ואין כא! סיוג
השנה ונזילה ורק כשנח כענוט שלא יתוקן נתשצומי דמיו
וניז ולא אמר רוצה אני אנל נאמר רוצה אני שאין נזה
כפקעת ממון וליש והשיג דכאקנכ כספן וליש לומר וכוי
ניתן לתשצומין ולכני כצריך כרמנ׳ס לטטם_ולאו שאין
נו מטשה.

סימן כ״ג.
ם״ח תרנ״ג.

לרב אחד.
*) ןן״ד שאלת מסכת־ר נאשה אפר לדנרי כרופאים
תסתכן נטינור ולידב אי מותרת לשמש נמוך
לפני תשמיש וכנה נחשו׳ רטק״א סי׳ ט״א וט־נ ונסחים
סי׳ קט־נ ונגינת ארם כסמירו נזה ונחשו׳ ממרת שלמה
סי׳ מ״ו כקיל נזב כונא כל זכ נפיח סי־ כ״ג ונצ׳־צ
כמדש כקיל נ־כ נזה וכנרעק״א הסכים לכתיר רק לטפוח
נמוך אסר תשמיש כסרר נייקות נחורי! ונזיקין וט״י נדיקת
מוך הרנה לכפליט כזרע י״ל יאסור יעו״ש ,וכנה מה
שכניא כגרטק״א ראי׳ נסי׳ ט״א לאסור מסוגיא ינדב
רמ״נ ורנא אקרא קאי וכיק כי כחינ ורסצו נמים נשאינה
מתהפכת ולכאורה יסיק קרא ננונא דסיקא נזה ולא נפשוטו
דכפליטה זרט נמיך או שכיניה נאמין כומשמט כן ודאי
לאיסורא צא כתג קרא זכו תוכן ראיחו ותמיכני טל כגאון
כנ״ל שנטלם מטינו כנרוצס לפי שטס ד' רנוחינו נעכתו״ם
ננרה שם נו״ה פולטת שנתנו ואיי! נלאו כני מצי לאקשוי
מרנא אקרא וחי׳ דקרא איכא לאוקמי דאזלא איכי ננרעא
א־נ כשקנסה יפס יאפשר לכנר כניח שלא ישתייר כלום
רמגן נמקואוח פיח כאשב ששימשה כו׳ אנל כשתא ימשני
כאן נפולטח פריך שפיר ואם איתא דננדה כנית איכ
חיפיל דהרי פלטה מכיל וכן מנואר נסי׳ כריטנ״א ונדנרי
חוס׳ כרא״ש וטי׳ נם׳ כתרומה כל׳ נדה סי׳ צ״כ ונתוכ״נ,
כרי מנואר מדנריכס דנאמת כוה מוקים לי׳ לקרא נככ״ג
אלא מפום רא״כ כוי פולטת וטמאב מצו נגיטה וככחוג
גלי נזה לר״ש דטמאכ מצד משמשת כמנואר שם וט־נ ו׳
כגרטקיא מתמיכים נזה.
וביסוד ר׳ כגרעק״א לכממיר לחת מוך אסר תשמיש
עיפ שי׳ רש״י ואף דייל נשי׳ רש״י ומשמשות
דמותרוח כיינו לפני תשמיש ולאסר תשמיש י״ל דרש־י מורה

(טו)

הכריס מו׳ כנמוק״י שכקשה לפרש״י וא״כ קודם הזם
ומשמשת כורכה ואסורה נמוך ואמאי כיון ואינה מחענרח
כל עיקר אין כאן כשסתת זרע וט״כ ומפרש כנמוק״י נשי׳
רש״י וכאיסור משוס דידה דאי ס״ל וכאיסור הוא משום
ומשמש טל טצים ואננים מב ננך שאינה מתטנרח כא מ־מ
לאו דרך תשמיש הוא .ואי לשח רש״י כאיסור כיון דאינה
יכולה לכתענר אסור א״כ נפשיטוח כו־ל להקשות רחתסר
תשמיש נקטנה ונאילונית ועכצ״ל וכוונת כנמוקיי וכאיסור
משום ליתא דידה דכיא מלוה טל כשמחת זרט כמש־כ כריו
או והיא מצוה שלא לכשסית זרט וידי׳ ולפ״ז כא נס נמוך
אמר תשמיש אסורכ עכח׳ו ,אנל סנרח כגרעק״א תמוה
דאיך אפשר וכאיסור יכי׳ על" יותר מטליו דאטו כאיסור
הוא שימח כמוך כא כאיסור כוא נשטח תשמיש ואם מליו
אין איסור כ״נ עלי' אין איסור ,ונאמת אין ככרס מו׳
כנמוקיי דאפ׳ל דס״ל נפרש׳י וכאיסור משום ליחא וידי׳
אנל לא משום וכוי כמשמש סל עצים ואננים ממם וכוי
כמעשה פר ואונן ממש ונראה וננהיג לא התיר גם ריט
ורק לשמש נמוך כנזיר ולא מעשה ער ואונן וט־כ וכאיסור
הוא רק משום וזכו שלא כדרך כל כאין דכא לא תתטנר
טי״ז ויושסח זרמו וכאיסור משוס כשסחת זרטו ונקטנה
ואיצוניח זכו ורך תשמיש שלכם וטיב כחיר ר־ס לשמש
נסוך נג׳ נשים ואפשר לנוא לידי סכנכ וממילא זכו ורך
כל כארן למנוע  .כסכנה ונדל לכנסוק״י דנככיג כל זרט
שאייר צכתענר ממנו נמו נקטנה פסות מזה כזמן שוג
אין איסור גם נשימוש נמוך ונזה שאינו סושש ונל״ז לא
חתטנר כוי נדרך כל כארן ושפיר כקשה ולפרש־י פסוח
מכאן תשמש נמוך כיון והאיסור כוא משום כשסתח זרט
שכוא שלא כורך כל כארן וזכו דוקא נזרטו כראוי
פחתענר
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עמע® עליו ט׳ לשון האביר .בסי

תתקכד כאמעע תשובת ארוכת המתהלת אמרר יוחנן פת לא
הותרת בבד מהלכות עמעום פי' הלבות שאינם מחווחת פשוס
דאיכא פלונתא ברבר והיינו כמו נתליפעוספותעכלי

נתבטל העשה שאיפשר לקיימו עור כמו שלאפתההאהאזי אינו
לוקהורלסכרכל זפןשא׳ט מקיים העשח לוקה בנק שהתרו מ
עדים לקיים העשת לא קיים לוקה ושם כברייתא כגט׳נריס ר י
יוחנן בטלו ולא נטלו ורל נדים קייפולאקיימו ומסתמא רלב

ססשליכיםקיסם לתנור ודיו ובני ארץ • tieאומרי׳קיסם זח מת
מקלח ופת פוריד ואט נמשכים אתר בני בכל ותלסודם תו' מף

חפחכר כת׳כאן ושחטה וכן אס פתה קודם
כד יוחנן ותדע
ש׳שלחנהלוקח היינו שבטל העטה וכן רקס׳בעמוד ג׳סכתתל
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סרק אין מעטיד*' ז
#ט^1ם
יא*
אותת כהתתקואחכ אופק עג האור ׳
ויעולי נוים דהיינו פשום שנתבשל ככלים של גוי כדלקם בעג ׳

הגוזל או העושק כועד ואין לוקח על לאו זה טהרי הכתו׳נותקו
לעשח שחייב להחזיר
את הגזילהאשר נל אינו לוקה טהוא חייב לטלם דביר ,וכל לאו

גיסי' בפר' יט כו' לשק חתו׳כמעט כסוף פר'אין מעמידי ן
אום' די דפדקאם' פלותים דמשמע שאין סלוחיה אסור•' אכ על
המיידי בגדולים קעת שעולים לפעמים על שולחן פלכים ראי

שניתק לחשלומק אין לוקק עליו עב*ל והיינו ברי □דבר,כ ואפי'
טרף את הנזילה ובו׳וכן לקמן בדף סב עב בת לנכי השנת העבוט
הל עבר תסלוד ,ופשכן את הלוח אינו לוקה שהרי ניתק לעשות
«■ של השבת העבוט ואם אבד הטשכק לוקה הואיל ואיאיפשרלו

כדאית

כדברים שבין בני בבל מ פי' בני כבל אומדים

לא תימא הכי תיקשי לן להא ואמר איכא ביבי י הו דגים קטנים
פי' דלפי נאכל כפות שהוא חי •ט נו משום כישולי גויס ולמד
אינו עולת דגים קטנים אין בז משום בישולי נוים וה׳לכתא

כתרוויתו לקולא׳ זאכאםאינקטטלוחיםאפי'אקםל1חים נפי
ושמואל אפר דליפחן של כלים פליטתן שפולטין
עכל»

וטזיעקשמנונית איסורשבלעו׳ דשי פד'איןמעפידק:

עמוד

I

3

ד ■יוחנן וריש לקיש נלאו הניתק לעשדתדרי סבר כל זמן שלגיא

אותו ואת בנו נוהג נין כארץ כין בתל משוס רבעי
ושנינו
לטיפר כחולין ובמקזדשין ואיעטריך לטילף מקראי כדילפינן
בגט' תני נפי האי דשי ריס פ' אותו ואת כנו ג
שלקח ראשון ישתוט ראשון מפרש כגפר' דלעניין דינא
זת
חנן שאם באז לפנינו לדין סי ישתוט ראשון אס היו שניהם
עריב ק לבשר משררת הדק שישתום הראשון הואיל וקנה ראשון
כא
כשתייש
וכן טפידש כפ הזרוע כלומר ראשון ■
על ומנייה ד אליעזר פוטר מדינה אפי׳אי חיישינן לזרע האב
והא ודאי דתיישינןלזרע האב ואב אינה אלא פקעת שה ואפי'
כשבא עבי על תעז מם פוטר אעג דנמד תאם ודאי תיישינן
דשפאתיישינן גם לזרע האב ופקעת שהלא אסרינן ימם פוטר

כאשד ביארנו כספר מעות עשה מפי'סוף

לקיים העשת עכל ׳ הרי שכתב בוזריא כרי ׳ נם לקבן בדף
פא כעד כת'וזיל אק לוקק על לאו של לא תכלה אלא אב אכד או
נשקף כל הקעיד אשר קער שמעתה אק יכול לקיים עוד העשת
כפשקלו׳כו׳עד עושוח עול כלומר
וכתי'
שבה:
הואל ומעיט שכת'תועבה גבי משקלות העתר ,כל הלשונות
האילן בהם רגבי תועכר,נפעאו כל אילו הלשונות רעם כחת׳
והאריך עוד וקערתי׳ ומד ,טכת׳המחבר כאן מלמד טועודד נקרא
דיק אינו עריך אלא פחפת שכתב בתר הכי וגורם תפשה דברים
מטפא את הארץ וכל ראותן עניינים כתובים דווקא נכי דייגים
כפו שפי' הצי נפרשת קדושים ולקמן מביאו ברף פה בעא אכל
סחפת עם שתת אין עריך דהאתועכהכתיב במשקלות עעמן:

לעמד סטעתהרתחתכלופעלכריזך הפמק בא לאסור דווקא
בדב׳יקר שהותיחה שלו שוהפדוט׳דאס לא כ; מאי איסורא איכא
זאב תיפוק ליהמשוס לאו דלא תגזול «1א אחא לאשפועינן דעובר
משעת שעושה הרתיחה ואענשעדיק לאפדד כך □פ' בתו' כע׳
פסול אלאמדבריםיפי־יסק׳לימח עמוד ך
אינו
וספיגת:
היה קילרב תסתבר שפא פשוט הכי כשר מן התורה מאיל ושוגג
תא וסכין לא תועמוד כלא דמי כפו שפירשו התו כהרי בפ׳איזהו
נשך בריבוד חפתתיל שטר שיש מריבית כו׳וגסהואעעםוכת
לקס'כרףסובענ כשהעבירה אינה ככ ירוע וקרוה העושה להיות
שונג שעריך להזהירו ואתב יפסול׳ ויל שרעת הרב הסתבר הואל

דק מסלקות אכלאיסור>6אינאדסםאלא חיישיקלודע האב
ושח גמור הוא ורבנן סכרי כשתיי ט כא על הענייה זדמרא איכא
דשמא חיישינן לזרע האב ואיכא פקעת שתאכל פלקותליכא
דדילמא לא חיישינן ובעני תכא על העז אפי׳מלקת איכא דממת
נפשך מקערת שה איכא דהא לכע חיישינן לזרע האם • ותג►
דספרשממ׳פלונתיית ששניהם מסופקים אי הייטיגן כו'היינו

והתם תניא הוסיפו עליהם החמסנים כלוסי □דבריהם דווק>6

משוס דאיכאכרייתותאוזדו׳שטביאשסוטוכחשם שסוברים כן
אבלסהך פלוגת דכוי באותו ואת כנן לבד אינו טוכוו דאי בבר«
רבנן וד׳אליעזרודאיחיישינן ורבנן סכרי מקערת שהוזי שפיר

סשמע ככל עני ין שהוא מדרבנן אפי׳אם התרו בהם והארי ך עוד:
לפי דבריו התמיד כל לפי שאסור כבית רעך אפי' תאות
גמרא שהיא בלב וכאשת איש כתב לא תחמוד לא אסר אלא

טפי ולא ודח עריך לחלק בק איסוד למלקות כמו שסתלק שס:
ואוסר לקשור נקח׳שתי פרת' בו'דאי היהודאי חייט גסלזדע
האב חיה פותי לקשור שתי פרדות דממת נפשך כל אחד תעי

כפ'
כדאמרינן
תימורדהיינודזוקא שעשת מעסה:
הנשרפי'בגוסס כידי סמי□ כלעד חייב כלומר סמסם מחמרת
תלי ׳ אכל כגוסס כיד♦ אדם מחמת שתכה או מאיזה סיבה שהוא
פליני חתם אמודאי אם ווייכים עליו מיתה פי שתרנו מר מדכח
כלבד
ומזה
להורג את הסריפה ומר מדמה לנסםס <
סכיא תניא כמתיר ,דרבאפי׳עלשתות קנה ומחזיר אונאה ל>ת
שפוסק
ויש
על יתר משתות ולא על פחית משתות:

בתפוז וזזעי חיה מאי נפקאמינא א• מעד האב א׳ סעד האס הואיל
וחייש׳נ' לתרוזייהז כמו שמכר חנניא לקמן ונם מבר״ת׳אחרית
מוכח שד׳יהודא מסופק דמשום הא לנר אי סל ודאי אין תושטין
טוב האחרקשלחג דשי
יום"
עמןך ן כש דניחא טפיי
שהיו מרנין כשמחת מפני שרנללעעפו חוא וחביב עליהם»

יט הראשון שד* פסת כו׳עד יה לשק תו' סוף פר'
וערב
אתו,ואת״בנזוהאדלא תשיב חכא ערביים של חגארת משום דכע
טרידי כסוכה לולב ואין לחם פנאי להרמרת כשחיטה ככ:
וכערב ייח רגילי׳לאכל עופות ודנים ׳ ואין לחק׳תא בערב יט של
פפח נפי טרידי בקדקפסח ומעות ולא היו טורדים כת אלא כין
חערביסוגםביטיכללאפותםהשאקכןכמכח ללב:
זה הכלל בכל מעות לא תעשה כו עד לוקה וכן לקמן בדף
קפחבעאכתו׳בואי לישנא ונלהאי דלא ק״פו לא דווק׳אלא רל
שכיטל העשת שאי איפשר לקיימו עוד דבפ׳אילו הן הלוקי׳פליגי•

דףנחעא

כרב וכו' ׳ עד כאיסורי כהג מביא האשידי כפ' סור שנגח ר' ודו
וכתב שם מת דאו תכסי׳ומאיזה טעם פסקו ככלי תלסודא הלכת
כרב כאיסורי וכשמואל בדיני שורש הטעם משום שרב היה רגיל
לתחת תמיד לרבים כויניהאיסור והיתר לכךהיה מדקדק בהם
ויורד לעיטקן לתחת כהלכה וכן שמואל ודר ,רגיל להודזרת
כפ'הזהב
תניא
דינים לרבי□ והיה מדקדק בהם י
מ עד אין לו עליו אונאה׳ רלכפי׳חתו׳לשם תל הנושא ונותן
באמונה פרשי כו׳עד ונדמה ונושא ונותן באמונה היינו שמאטינז
בכסה קנה ונותן לו כך ויותר מעט והשתא שייך שפיר איןלו עליו
אסכאבעחשליעקככו׳עדעל
אבל
אונאה עכל׳

שמעון,׳
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דףנט עא
*

ד^ס עא

עמוד ב

עמוד ג
ךףסאעב

אלה המצות

רטו

דברים
יש בד ,שני לאמן ז

תיד (ל״ת רמג) שלא להעמיד דיין שאינו חגון וכל,י כחכמת
חתורח ולכך נאמר לא תכירו פנים כמשפט.
כי אותם שיתמנו דיינים על הציבור צריכין להיות אנשים חכמים

יודעים לדון דין אמת ואם אץ בהם ידיעת התורה נמצאו מזכים את

החייב ומחייבין את הזכאי לא מפני רשע אלא מחסרון ידיעה וגם
לא תספיק להם הידיעה לבדה אלא צריך שיתלוה אליהם יראת

הי״ת ויהיו בעלי מדור .טובות כמ״ש וידועים לשבטיכם ואנשי חיל
להציל עשוק מיד עושקו כי זה אי אפשר אם לא שהם תחלה יהיו
גבורים על יצרם לכבוש אותו כי אז ודאי יעשה ויצליח במינוי

שנתמנה בו לפי שאינו מתירא שיאמרו לו מדוע ככה עשית כי

הצדיק אינו מתירא כי אם מפני האלהים ולא מאנוש ימות ומבן
אדם חציר ינתן כמ״ש דהע״ה מה יעשה בשר לי:

תטו (ל״ת רמד) שלא לירא מאיש פן יהרגהו או שירכה
עליו עתק ומכה מורא זו ימנע מלחתוך
הדין על אמיתותו שנאמר לא תסורו מפני איש כי המשפט
לאלהים הוא.
לו לעשות את הדין'כמו שנתברר לו ויהיה מה
י אץ מעצור להי״ת להושיעו משופטי נפשו והיד.
סיד^מ^עם השופט כתיב:

תחנן

*"■,י׳

aי/

"Mn /

>יש בה י״ב מצות שמנה עשץ וארבעה לאוין»

תיו (ל״ת רמה> שלא להתאוות שום דכר מחכירו אפי׳ כלב
שנאמר ולא תתאוה כית רעף שדהי וגו׳ נ
(תיד) ע״ז דף נ״ב סנהדרין דף ז׳ו סהי״ד הל ,סנהדרין פרק ג׳ סה״ם
ל״ת רפ״ד ,ספ״ג לאוין קצ״ד« ח״מ סימן ד,׳.
(וגטו) סנהדרין דף ר« סהי״ד מ׳ סנהדרין פרק כ״ב! סה״ם ל״ת רע׳ץ־ו
ספ״ג לארץ ר״ז« וז״ט סימן י״ב.
(אמז) בבא פציעא דף ה׳« סהי״ד הל׳ מילה פ״א ,סה״ט ל״ת רס״ו!
ספ״ג סלל לא תחפור ולא התאוה בלאוין קע״ח« ח״פ סימן שג״ט.
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אלה המצות

ולשון המכלתא כ״ה נאמר כאן לא תחמוד ונאמר להלן לא תתאוה

לחייב על התאוה בפגי עצמה .ועל החמוד בפ״ע .וע״ד אמרו מנין
שאם התאוה שסופו לחמוד .שנא׳ לא תתאו׳ ולא תחמוד ומנין שאם
חמד שסופו לאנוס ולגזול ת״ל וחמדו שדות וגזלו .ופוק ומי מעשה

אחאב וגבות .הרי לך מבואר שאם ראה אדם טליתו של חבירו
^זנתאוה לה עבר על לא תתאוה ואם אחר שנתאוזה לה השתדל

שימכרנה לו או יחליפנה אפי׳ בדבר ששוה כפלים מאותו דבר
שנתאוה לו עבר גם על לא תחמוד ואם האיש ההוא מחזיק בטליתו

ואינו רוצה למוכרו ולהחליפו כמו שאומר לו החמדן ויקחהו באונס
יהגה הוא עובר על לא תגזול והרי לך ההפרש שיש בין לא תתאוה

ללא תחמוד ושים עיניך לאזהרות אלו שבנקל האדם נכשל בהם
.בחושבו כי אין טעם לאיסור ותא חזי שמגיעים הדברים לבוא אל

שפיכות דמים השם יצילנו:

—-

תיז <עשה קעב> ליחד שמו ית׳ כאמונה שלמה שיהיה לנו
שהוא פועל בל המציאות וסיכתו הראשונה
והוא אחד אדון הבל .כלי שיתוןז .ונלןכל על עצמינך .עול
מלכות שמים כאחדות גמורה .וזהו שנאמר שמע ישראל ה,
אלתינוי ח׳ אחד.
יזהו עיקר האמונה .אחר הידיעה ראשונה שיש אלוה בעולם צריך

להאמין בכל שעה ורגע שהוא ית׳ אחד .ואין שגי לו .ומבלעדיו
אין אלהים .וכל אחד מישראל חייב ליהרג .ולא לעבור על מצות
היתוד .ולקיים מקרא שכתוב כי עליך הורגנו כל היום וגו׳ .צריך

שיכוין האדם בדעתו ויגמור במחשבתו כשאומר פסוק זה שהוא
מוסר עצמו למיתה על יחוד קדושת שמו ית׳ ואם ח״ו המצא ימצא

אויב שירצה להכריח אותו להכחיש יחוד אמיתות זה שיקבל עליו כל
הארבע מיתות ותולדותיהן והוא לא יכחיש אמיתות זד .לא בדיבור
ולא במחשבה ולא במעשה שיוכיח ההפך מזה ואזי יתרצה האיש
הלזה אל אדוניו כאילו בא לידי גמר ומעשה ויהיה לפניו כקרבן

אשה כי מחשבה טובה כזו שיעשנה בהסכמת הלב הוא יתברך
<תיז) ברכות י״ד ט״ז ,פסחים ל״ו« סהי״ד הל׳ יסודי התורה פ״א  1סה״ס
פ״ע ב׳! סס״ג עשין ב׳! אחת סי׳ ם״א« סמ״ק סי׳ ב׳.
אלה המצות חאגיז ,משה בן ישראל יעקב עמוד מס (222הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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ג ע״ב עד המסייע סוטר משטעה ,ובאופן דאין
יכול לישבע ומשלם כתב הש״ך דאז
אין עד המסייע פוטרו ,דאז כבר נעשה חיוב ממון
ואין עד המסייע סוטר רק משטעה וכאן דיש
חיוב ממון אינו פוטר ,ובקצות החושן חלק וס״ל
דסוטר ממון ,וצ״ל דסליגי בהא דמתוך שאין יכול
לישבע משלם ,אי הוה חיוב שטעה אכחי ונפטר
ע״י ממון או דנעשה חיוב ממון ,ונ״מ אס אכחי
יכול לגלגל שטעה ,ומהא דאין מגלגלין שטעה
באינו יכול לישבע ע״כ דהוי חיוב ממון ,אפי׳
בממון שאינו יבול לישבע דמטאר שם דאם אינו
רוצה לישבע התם ומשלם אז מגלגלין דעדיין יש
חיוב שטעה ,אבל אס היא בדין שאינו נשבע לא
מהגי גלגול וע״כ דנעשה חיוב ממון ,וחכ״א הערני
מדברי קצוה״ח עצמו שכתב דנ״ל דאם היה חשוד
על השטעה דאז בפי לשלם וגלגול שטעה אינו
גלגול אז ,ואח״כ הזר לכשרותו שוב מגלגלין על
העבר ,.י ׳.־ר ,?.־.י׳ ־<..׳.׳ •;•׳ ־ .מקרי נדו:.
<ר.
ולא נ :,ל ;,ע • ; . 1 ..י
דכחב דשטעה במקום חשלומין עומדת ולבאו׳ מוכח
כצד הזה ,אך יש לדמות דכוונתו דהעד הוי רק כעין
גרמא דממונא ,עי״ש היטב בדבריו ועדיין צ״ע.

ד ע״ב שעבודא דאורייתא ,במוס׳ ב״ב ע״ד ע״ב
מקשים למ״ד שעטדא דאורייתא
א״כ האין מודה במקצת חייב שטעה ,הא נשבע על
כפירת שעטד קרקע ור,יי״ל אין נשבעין על כפירת

שעבוד קרקעות ,ומתרצים דמיירי בשמחל לו על
השעטד או דליכא [קרקע] עיי״ש וכ״כ בהוגיין
ועוד .והנה הרמב״ס פסק דשעטדא דאורייתא
וכתב מודה במקצת חייב שטעה ,ולא חילק טן מחל
לו או דליכא קרקע וא״כ צריך ליישב קו׳ התוס׳,
ונראה כך דכל שעטד קרקעות הוא שקונה גוף
הקרקע לשעטד התוב דזולת זה לא היה נקנה
השעטד ,וכמטאר זה ברש״י ב״ב ג .וחוס׳ בכמה
דוכחי ,וכל זה היכא שהשעטד מכח שטר וטו״ט
<^)9ל שעטד התורה אינו קונה גוף הקרקע לשעטד

אלא שאמרה תורה שיכול לגטת גם מקרקעות
וכמ״ש עמ׳ דהוא מדין ערג אבל אין בזה קניית
גוף הקרקע לשעטדו.
ומעתה הא דקיי״ל אין נשבעין על כפירת קרקעות
מיירי דוקא בקניה של גוף הקרקע
לשעטד ,משא״כ כאן שהוא רק נתינת רשות לגטת
קרקע א״כ אין זה בכלל נשבע על כפירת קרקעות.
.־־•' י ־ תל ר־
נ־ לוג.• r .•:,•.׳:
.״

■־ל;

י

•

■i־'.־',׳י
גר״ •
שנו ,ולכן מקודם אין שעטד כלל ולא הוי כנשבע
על שעטד כלל וכמוק ,משא״כ בסתם שעטד החל
בשטר וכיו״ב תל משעת כתיבת השטר וכשבא לישבע
על זה הוי נשבע על שעטד קרקע.
ה ע״ב לא תתמוד יש להסתפק אס גס בהקדש יש
אסור שלא תתמוד ,כגון לקנות טח
עטר הקדש או לקנות טת מהקדש וצ״ע.
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.כיח נ״כ כתו לדון אחרים רדון אחרים שהוא שכיח בכל
:ט • תלדחות הא ז׳תשום חשיבותי' לא תגרע גרע ולא
"ץ אחרים תשום דשתא לפרקים יצטרכו שידונו ולולול
לכבודו ותתוך כך לא יהי׳ ראוי לדון בכל •וס ובכל עת *
תהו רחוק תן השכל) • ולפי ת״ש נדו התום׳ תדברי הרב
תטריוש תסוף דבריו אכל לא תתחילת דבריו רק תתה דתשני
דאכתי הוי פריך לי׳ ונו' והקושיות ופירוקים תתלך וכו׳
וע״ז כתבו דלחנם דחק לדקדק כך • ועיין תהרש״ל
ותהרש"א • וגם אפשרלותר דלסברת התום׳ ניחא בפשיטות
השקליא וטריא בגת׳ • דתעיקרא פריך דן פשיטא דתשום
חשינותיה לא תגרע גרע ותשני דגין איצטריכא ליה דסד״א
דלא לולול בכבודו ותני דן איידי ופריך לא ליתני שום דבר
ותפנרא היא דדן דאטו תשוס חשיבותיה תגרע גרע ותתוך
כך דנין אותו נתי תשים התקוששו ■ ולהיפך ליכא לתיתר דאין
דנין אותו תשוס דלא לולול ומתוך כך אין ראוי לדו; נתי
תשום התקוששו (דוה רחוק תן השכל כאשר כתבנו) דתשום
דפעס ,אחת לזתן תרונה יצטרכו לדונו • יאתרו דאינו ראוי
לדק בכל יום ובכל עת • ע׳׳כ תשני השים דאיצטריך איידי
דתלך■ ודו״ק :
רען״י שם ד״ה הן נכסין והוא נגלה וכו' והן נכסין
תתנוי השני והוא נגלה וכאעכ"ל ■ נראה דגרים
נתתניתין וכן בגת׳ הן נכסין והוא נגלה הן נכסין
והוא נגלה :
ס״ברש׳י ד״ה משום יקרא דכה״ג דידע בסהדוחא לברי'
עכ״ל וכן פירשו התום׳ נד״ה והא • דבבן תלך איירי
z
ולא ניחא להו דחור נו הש״ס תתירוצא דר״ן  1תיירי בכל
אדם דבפני התלך אין ולוול לכה״ג להעיד תשוס דאין
סברא דבכל עת ׳שיצטרך כה״ג להעיד לשום אדם טלול
בכבוד תלך כיבוא לב״ד ליקרא דכה״ג (ועוד דת“ט דר״ו
דתשני בבן תלך) אע״כ קושטא הוא דאיירי בבן תלך
דכשיודתן שהכה״ג יודע עדות לכן ׳תלך יבא הגולן השום
יקרא דכה״ג• ודו״ק :
 £1*1י״ט ע״ב גת׳ באותה שעה אתרו תלך לא דן וכו׳
ע״נ • ובתום׳ ד״ה ינאי וכו׳ א״כ יש ליותר
כשב"־ תושיבין שני נעלי דינין שלח ישבו בשעת קבלת
העדות וכו' עכ"ל • והרתנ״ס ז״ל כתב כפ׳ כ״א תה״ם
ה״ה ח״ל כבר נהגו כל בתי דיני ישראל תאחר הגתרא בכל
הישיבות שתושינין בע״ד ותושיבין העדים כדי לסלק
הת־לוקת שאין בנו נח להעתיד תשפטי הדת על תלם
עכ״ל • והובא בטורי חו״ת .סי' ׳"ו ■וכתב בכית דדטת
הרתב״ם ו״ל כדעת החולקים ■וחותרים דעדים שהעידו
בישיבה כשר בדיעבד דאי ■בדיעבד נתי פסול קשה וכי
לסלק המחלוקת הכשירו עדים ׳הפסולים׳ א״ויכדאתרן וכו׳
עכ״ל ׳הכ״ת • ולי קשה על ידיעה וחת דחס בדיעבד כשרים
עדים בישיבה א׳'כ בודאי לא תתיר תזה הבע״ד שבא לב״ד
בשביל שיעמוד נשעה שיקבלו עדותן ואס העדים עצתם

בישיבה כשרים הבע״ד מדאי כשר א״כ איך לא התירו תשוש
כבוד תלך • דודאי כבוד תלך גדול יותר תלסלק התתלוקת
אלא ע״כ דאף בדיעבד פסולים בישיבה ע׳׳כ לא יכלו להתיר
תשוס כבוד מלך לישב בשעת קבלת העדות • והא דכתב
הרתב״ם ז״ל ותושינין העדים כדי לסלק התחלוקת טעתו
ונימוקו עתו שאין בנו כת להעתיד תשפטי הדת על תלם
דווקא בדורות הראשונים שהי׳ התורה ברורה אצלם
כשתלה והדייניןהי׳ בטוחים בעצתם שדנו דיןלאתתתהשל
תורה הי׳ תוכרחים .לקיים תה שנאתו־ ועתדו שני האנשים
אשר להם הריב לפני ה' כי אלהיס נצב בעדת אל • וגס
דיינים תותחים נקראים אלהים אבל עתה אחר חתיתת
התלמוד שנתמעטו לבנינו • ואין בנו כח לותר יפה דנתי
יפה וביתי אין' הדיינים נקראים אלהים ולא קריכן נהו.
ועתדו שני האנשים וגו׳ לפני ה׳ • ע״כנהגושיוושיבין העדים
אף דתעיקר הדין סונר הרתב״ם ו״ל דחף בדיעבד פסול
בישיבה ת״יו כיון דוה ברור לנו שהדיינים עצתן אינן דנים
תתש כעיקר הדין אינם תחויבים העדים לעתו־ ג״כ וכן
׳ נהגו כדי לסלק המחלוקת • כן נראה לי ודו״ק:

ך׳ ד״א

פ״א רש״י ד״ה עשירה וכו׳ בלילה • ובד״ה
תשיאה וכו' שתכנם לביתך וכו׳ עת״ש בב״ת
דףקט״וע״א• ודי"ין:

פרק זה בורר
 ,*Iב״ג ט״א ת<ס׳ ד״ה תאי וכו' כלותר לא סגי נלאו
הכי יכו׳ עכ׳יל ־ ונראה דלישנא דפריךהש״ם
בתלתא סגי תשתע יותר כפי׳ הקונטרס ודו״ק :
ד״ך• ,כגון יכו' חוץ לג׳ פרסאות עכ״ל ואף דג׳ פרסאות
הוי רחוק תדשרי להורות בפני רבו ת״ת ל״ק הא
דקאתר ליחתי קאטרחנא לך דאיילי דהבע״דהם באמצע
בין ר״ה ור״ח דהוי פרסה ותחצה לוה ופרסה ומחצה לוה*
וזהו תי קגירחנא לך ודו״ק :
ל' כ״ף ע"א גת׳ התיר להשתין את הצונן וכו' ע״כ ■
תהרש״ל פי' בשבתורש״י ו״ל לאפי' כן • ועיין
סרק נתהעותנין וברתב״ש פ״ד תה׳ שבתודו״ק :
ל' כ״ךין ע״ב תום׳ ד״ה תעיקרא סבור וכו׳ • דכן הוא
האתת ■ ועוד י״ל דהכא ה״ק וכו׳ רוצה אני
וכו' עכ״ל• וקשה,להרתנ״ס ז׳לדפשק בפ״א תה׳ גזילה
דלתו דלא תהתוד איכא אף אי יהיב דתי וגם אם התוכר
נתרצה ואתר רונה אני עכ״ו עובר בלא תחתוד • א״כ
לדידי׳ אין לתרץ כתו שתרצו התום׳ בשני התירוצים וה־רא
קושית התום׳ לדוכתי׳ אתאי לא פסלינהו מעיקרא דחף
דלאינשי משתע דלא תחתוך הוא בלא יהיב דתי ת״ת הי׳
להו לפוסלן תדרבנן וכמ״ש התום׳ לעיל במשנה נד״ה ואלו
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הן הפסולין (ועיין תהרש״א) ועיין בלח״ת בפ״י תה' עדות
ה״ד שרוצת לתרץ ואת בתה שתחלק בי! תפייס הרנה
לא־נו תפייס הרבה וכתב שבאם אינו תש־יס הרבה ואתר
רוצה אני תודה הרתב״ם ו״ל דאינו עובר בלא תחתוד
וזהו דחוק דהרתב״ס ז״ל אינו תחלק כהני כלל .ותשתע
דבנל ענין עובר בלא תחתוקול״נ 1דא״צ לכ״ו דנדקדק בתה
דקאתר הנא הש״ס תעיקרא סבור דתי קא יהיב אקראי
בעלתא הוא דלישנא דאקראי בעלתא הוא לכאורה דברי
תותר הן • דלפי פי׳ החום׳ תשוס דתי קא יהיב לחוד אין
פוסלין אבל להרתב״ם ז״ל ניחא דתשום דתי יהיב לחוד

בגינדץ

אליבא דרבא וכו' ולית הלכתא כוותיה • וי״ל דנקט האי
,^ Hרא תשום דהני בני תשלותין נינה! ואיק בני תלקזת וקאתר
דאע״ם שהחזירו תמון החיסור עדיין תם בפסולס עד
שיעשו תשובה ונו' עכ״ל וכתב שם הלח״ת דהתירוץ אינו
תספיק ועוד הקשה הלח״ת ז״ל אתאי לא הביא הרתב״ם ז״ל
קרא דלעיל אל תשת ידך עם רשע להיות עד חתם וכו׳
ע״ש • ע״כ נ״ל לותר דפלוגתת אניי ורבא אי בעינן עד
חתם הוא דוקא בעד שנתחייב מלקות או תיתות נ״ד דרגא
תכשיר משוס דנעינן דוקא עד חתם ואביי פוסל דכיון
' שנתחייב תלקות או תיתה בנ״ד תנ״ש דפסול לעדות ובהא
אפסקא הלכתא כאביי אבל בתי שעבר עבירה שלא נתחייב
עליה אפי' תלקית כגון דלא אתרו ני' אף להעבירה היא
תחייני תלקות או מיתת נ״ד בהא תודה אביי דנעינן עד
חמס דוקא ־ ופליגא נפשע הכתוב דאל חשת ידך עם
רשע להיות עד חתם • דרבא ס״ל דתשתעות הכתוב דלא

פסולין  pתדאורייהא דעונרין בלא תחתוד אלא תשוס
דלא תהתוד לאינשי בלא דתי תשמע להו כשרץ הן
מדאורייתא אבל תדרננן הוי להו לתפסלינהו ■ (ותתניתין
איירי בפסולי דרבנן ונת״ש החום׳ £עיל בתשנה) ע״כ הוסיף
הש״ס ואתר אקראי .בעלמא היא והוא תלתה דלא שכיחי
ולא גורו בהו רבנן עד דחוו דקא חטפי וגור! עליהם •
ועיין בת״ש נב״ת דף ס״א ע״א על דברי ההוש׳ ד״ה
—------------לעבור עליו בשני ללווין ודו״ק__________ :ך' ה ״( ע״ב גת' א״ר נהתן החשוד~ע5־ כריות נשר
לעדות וכו׳ ע"כ ושירש״י דבעינן רשע דחתם •
וכתב הב״י נח״ת סי׳ ל״ד ס״ח דתשתע תפירש״י ז״ל דאין
הלנה נר״נ • דאנן קיי״ל כאביי דלא בעינן רשע דחתם •
אבל קשה ל• דאם זהו כוונת רש״י ז״ל אתאי פירש כן
בדיבור שלפני זה לעני! אוכלי דבר אחר דה״ל כרשע דחתס
וכן פירש״י לקתי' בהנהו קבוראי בד״ה פסלינהו לעדות
-.דיושוס שכר תתון עוברים על דת והוי להו רשע דחתס
ואתאי הוצרך רש״י ז״ל בכולה שיהי׳ עדי חתם דוקא הא
באתת קיי״ל כאביי דלא בעינן עדי חתם וכן תתה רב״י
עצתו שם .ה״ד על תה שנתב בתישריס דיש תן הגאונים
שכתבי שאם עבר עבירה של דבריהם שאינו פסול כלל
כיון דליתא היתזד תתון וכו' עכ״ל וכתב הכ״י ו״ל ולשונם
תמוה בעיני שאתרו כיון דליכא חיתוד תתון דהא
אפסיקא הלכתא כאביי דאתרדלא בעינן רשע דהתסעכ״ל
וכן תתהשם על תשובת הרשב״א ז״ל בסוף סעיף ה׳ ע״ש
ועיש באותו הסיתן שהנ״י ז״ל הסכים דבדנר שהוא
מדרבנן בעינן עדי חתם אבל נזה לא יתורץ תה שהקשינו
ברש״י ז״ל שפי׳ בתעשה דהנהו קנוראי שעברו על יו״ט
ראשון שהוא מדאורייתא דאנן בקיאי! בקביעה דירחא וכת״ש
הב״י בעצתו שם ה״ה ועיין ברתב״ם בפי״א תת׳ עדות
ה״ד שכתב וז״ל ועוד יש שם רשעים שהם פסולים לעדות
אע״פ שהם בני תשלותין ואינן בני מלקות הואיל ולוקחים
תחון שאינו שלהם בחתם פסולין שנאמר לא יקום עד
חתם באיש כגון הגנבים והחמסנים אע’פ שתחזיר פסול
לעדות תעת שגנב או גזל וכו׳ עכ“ל • ותתה שם בכ״ת
וכתב וז״ל תאי האי קרא דנקנו לא יקום עד התס דלא

לאביי תהאי קרא דפסל והקפיד דוקא על עד חתם •
תשוס דהאי קרא קאי על תי שעבר על אחת מהעבירות
ולא נתחייב לא מיתה ולא מלקות דבהא תודה אביי דנעינן
ער חתם) ולהכי דקדק הרתב״ס ז״ל והביא כאן דוקא
האי קרא דלא יקוים עד חתם באיש ולא נקט הקרא דאל תשת
ידך עם רשע • דאביי פליג ושיר דאין משמעותי׳ על עד
חתם והלכתא כיותי׳ • וע״כ דקדק רש״י ז״ל נתי לפרש הכא
באוכלי דבר אחר ובהנהו קנוראי דאיירי •נדלא אתרו
נהם כדתשתע תתה שאתרו סברי תצוה קעבדי ואי דאתרו
בהן.היכי הוי טעו דהא בהתראה תודיעי! להם שאסור
לחלל «ו״ט בשביל תצוה זאת וא״כ כיון דלא נתחייב לא
מיתת ב״ד ולא תלקות גס אביי תודי דנעינן עד חתם
דוקא • ע״כ פירש״י ז״ל דתשום שכר תתון עוברים על דת

אלא

ת״ש

אתריק במרובה

דף ע״ב בגת׳ דעד

חתס

בעינן

יתקבל רשע דחמם להיות עד 1א״כ רשע דלאו חתם
כשר הוא לעדות אף שהוא רשע שנתחייב בתיתת
בית דין או מלקות מכל תקום כיון דלאו חתם הוא כשר
להעיד • ואביי ס״ל דתשתעות הכתוב הוא דאל תשת
ידך עם רשע היינו כת״ש הרתב״ם ז״ל שס בה״א דאל תשת
רשע עד והא דכתיב אל תשת ידך עם רשע שעד כשר אס
ידע בחנית שהוא רשע ואין הדיינים מכירים ברשע! שאסור
לו להעיד עתו אף שברבר וה יודע שאתת הוא ואצ״ל אס
הוא יודע בחבירו שהוא עד שקר שאסור לו להצטרף עתו
שנאמר אל תשת ידך טס רשע ע״ש והא דכתיב בקרא •
להיות עד חתם כוונת הכתוב שתוה שיעיד עתו יביאהו
שהוא יהי־ עד חמס בעדות וו שיוציא תתון בעדות שקר •
כן נ״ל ■ אבל בתי שעבר על אחת מהעבירות ולא נתחייב
לא תיתה ולא מלקות רק תשלותין לנד בזה כ״ע תודי
דבעינן עד חתם תשוס דכתיב עוד קרא אחרינא לא יקום
עד חתהבאיש• דבקראהזה כ״ע לאפליגי דכוונת הכתוב
הוא לפסול עד חתסידוקא • (זבות ניחא נתי דלא הקשו

והוי להו

כרשע

דחתה •
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ניחא בפשיטות

הגאונים

אמת

מסכת בבא קמא

ליעקב

(ליישב זה נראה דמה ששאל לו מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהן
טוב ולא אמר שמקשה מפגי מה לא נאמר למען ייטב לך כלשון
הכתוב ־ לזה נראה דהנה ידוע המחלוקת דחכמיס אתרו שכל העושה מצוה
אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיו שמפרש למען ייטב לך בעוה״ז ור׳ יעקב פליג
וסובר דלמפן ייטב לך ליום שטלו טוב ולעולם שכולו ארוך והייט לעולם הבא
שעולם הבא נקרא טוב • ולזה הקשה לו שהסוברים כר״י מכל מקום בדברות
הראשונית לא נאמר טוב כלומר מפני מה בדברות השניות קורא עולם הבא
עולם טוב ובדברות הראשונות אינו קורא בלשון טוב ־ וזה תמיה גדולה והשיב
לו שא"י אם נאמר טוב שא״י אם הפירוש למען ייטב לך נאמר על עולם הטוב
ואפשר דהלכה כרבנן דייטב לך כפשוטו ואז לא יקשה כמו שאבאר• והלך אצל
ריב״ח ,וא״ל שסופן להשתבר דהנה אס נפרש כפשוטו למען ייטב בעולם הזה לא
קשה דבע״ז דף ד׳ אמרו דבקרא (דברים ה׳) למען ייטב להם ולבניהם עד
עולם טובה הוא דהוי הא מיתה איכא והיינו שבשכר קבלת התורה הובטח להם
טובה בעולם הזה וזה שאמר אני אמרתי אלקים אתם מ״ט אכן כאדם תמותון
היינו שבעשיית העגל פסק הטובה שהובטח להם ולפי זה בדברות הראשונות
שנכתבו קודם שעשו את העגל שכבר הובטח להם טובה בשכר קבלת התורה ואם
כן למה יש להבטיח טובה על מצוה פרטיות של כיבוד אב ולא קשה רק על
דברות האחרונות שהרי״התורה כולה היה כתובה לפניו במרום ומפני מה כתובה
בדברות האחרוטת למען ייטב כיון שכך היתה כחובה לפניו במרום קודם שעשו
את העגל ועל זה השיב לו מפני שסופן להשתבר כלומר שהידיעה והבחירה אמת
וכיון שידוע שסופן להשתבר וחם ושלום פסקה טובה מישראל שכבר אבדו הבטחה
שהובטח למען ייטב להם ולבניהם ־ ולכך הוצרך להבטיח בדברות האחרונות
טובה על מצות פרטיות ואריכות ימים הוצרך גס כן להיות בדברות הראשונות
ץ*<רי מיתה היה אף קודם שעשו העגל ־ ובתירוץ זה אתי שפיר כל השינוים
(,.ציגובין דברות הראשונות לאחרונות שקודם שעשו את העגל בקבלת הראשונות
ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן עד שאמר אני אמרתי אלקים אתם
ובטל יצה״ר מהם וכשעשו העגל חזר זוהמתן ואלי הן השיטים שבין דברות
הראשונות לדברות האחרונות ממצות הבת מתחיל השיטים דבראשונות כתיב
זכור ובשניות כתיב שמור בראשונות כתיב הטעם משוס כי ששת .ימים ובשניות
כתיב הטעם כי עבד היית במצרים • בראשונות כתיב כבד את אביך ואה אמך
ולא כתיב כאשר צוך ובשניות כתיב כאשי צור בראשונות לא כתיב למען ייטב
ובשניות כתיב למען ייטב בראשונות כתיב לא תענה עד שקר ובשניות כתב עד
שוא בראשונות כתיב לא תחמוד בית רעיך ואח״כלא תחמוד אשת רעיך ובשניות
כתיב קודם לא תחמוד אשת רעיך ואח״כ לא תחמוד בית בראשונות כתיב אצל
בית ועבדו לא תחמוד ובשניות כתיש לא תתאוה:
ולפי* הנזכר לעיל מתוק הכל שבראשוטת נתבטל היצר הרע משא״כ בשניות
.אחר שעשו העגל שחזר זוהמתן • והוצרך להזהירם באיומים ולכך
באחרונים הוצרך לייראם בעבדים שהיו עבדים וכשלא ישמרו את השבה יחזור
ויגלם בין האומות לעבדים ונס הוצרך להזהירם במצות לא תעשה כי שמור פן
ואל הוא לא תעשה מה שאין כן בראשונות שכבר ניתן להם חירות ממלכיות נפסק
היצר הויע מהם ואין מהצורך ליראס במלכיות רק להיות כמצווים ועושים כל
מה שהיה אפשר להזהירם במצות עשה הזהירם במצות עשה וזהו שאמר זטר
ושמור בדיבור אחד נאמרו שלא תאמר מחמה השינוים להכחיש הידיעה מהם
ח״ו ולומר שמקודם בחשבם שיקבלו התורה ויתבטל היצר הרע הזהירם בזה
(*.שון ולזה (שאמר) שחם ושלום אל יעלה על דעתכם כך רק בשעה שאמר זה
,.ר זה כי הידיעה אמת ועם כל זה נאמר בכפל בשיטים כי הבחירה ג״כ
אמת מה שאין האוזן יכול לשמוע הייט אין להשיג דבר זה כלל בשכל ב״א ולכך
לא כתב בראשונות כאשר צוך כי לא נצטוו רק מפני שיהיה כמצווין (ועושי!)
ובודאי לא יעשו רק מפני המצוה שהרי אין להם יצר הרע ותאוות עולם־ הזה
בשעת
כלל אבל בשניות שיש להם יצר הרע הוצרך לכתוב כאשר צוך שלא לחשוב
 Dהפועליים אמר רב מה דכתיב מי כקחכם ויק
השוכר
עשיה בשביל קבלת תועלת להבא אי לשעבר ולזה הזהיר שלא יעשו רק בשביל
את זאת על מה .אבדה הארץ דבר זה
י
כאשר צוך ד׳ • בראשונות כתב עד שקר הוצרך להזהיר כשפסק היצר הרע רק אמרו חכמים ולא פרשוהו וכו׳ עד שהקב״ה פרשו שנאמר על עזבם את תורתי
מל שקר המועט בראשונות שהצויי לא היה רק בשביל שיהיה רת כמצויה ועושה ואמר ר״י אמר רב על שלא ברכו בתורה תחלה והוא תמוה למה לא פרשוהו
ולכך בראשונות אמר קודם אשה שהוא רק כמצווה ועושה דאמרינן בש״ס רחכמים והנביאים הא לא חרבה ירושלים עד שעבדו ז׳ בתי דיגין ע״ז וגס הי׳ בה
שמקודם יבנה בית ואחר כך ישא אשה ולכך הזהיר מקודם שבשעת עשיית הבית גילוי עריות ושפיכות דמים כמבואר כמה פעמים בנביאים והגמרא מלאה מזה •
לכן נראה דהקושיא דעל מה אבדה הארץ היינו היאך באו לידי עטחת גדולות
יהי׳ כמצווין בלא תחמוד בית ואחר כך בשעת לקיחת אשה הזהיר בלא מחמוד
אשה ־ והרמב״ם כתב כי לא תתאוה נאמר על חמדת הלב ולא תחמוד נאמר עד שיתחייבו אבידת האדן ועל זה השיב הקדיש ברור הוא על שלא ברט בתורה
על מי שעושה תחבולות וסיבות ליקח של חבירו ולזה בראשוטת לא הוצרך
תחלה • פי דברכו הוא מלשון חשיבות והיינו שמתחלה לא נחשב לימוד התורה
להזהיר על תאוות הלבויית רק על מעשה שנעשה בפועל להיות כמצווין ועושין ביניהם והייני שלא בירט בתורה כלומר שלא נתפארי והחשיבו התורה ביניהם
ולא הוצרך ללזהיר רק על החמדה בפועל ולכך נאמר מקודם לא תחמוד ואחר ומחמת זה שעזבו את תורתי היינו לימוד התורה ממילא באו אח׳'כ לידי עבירות
גדולות כאלה :
כך לאתתאוה ולז* נאמר (ירמיה לא) כי הנה ימים באים וכרתי בריתי את ישראל

ברית חדשה לא כברית אשר כרתי אתכם בהוציאי אותם ממצרים אשר הפרו
את בריתי ואנכי בעלתי בכם כי זאת הברית אשר אכחת את בית ישראל אחרי
הימים ההם אל ד׳ נתתי תורתי בקרבם ועל לבס אכתבנה וטמר הכוונה שלא
יהיה התורה אצלם באזהרה כדרך• שהיה בדברות השניות רק מצד עצמם ירצו
לעשות המצות והתורה יקבלו רק לענין שיהיו כמצווין ועושק:
פרק הכונס דף; נ״ח האי מאן דק־ן כופרא מאי משלם א׳ל משלם
דמי כופרא והא היי תמרי אלא משלם דמי תמרי אמר
*
להו והא לאו תמרי שקיל מיניה אמרו ליה אומר לן אתה א״ל בששים והיא
תמוה א׳ מאי קבעי ליה דוקא בטפרא דהוא דקל הא שאלה זו היה יטל לשאול
על כל האלנות שלא גדלו עדיין • ב׳ דא״ל משלם דמי טפרא ואקשי להו הא הוי
תמרי מאי קושיא הא השומא הוא כפי מה ששוה למוכרו והקונה טפרא ודאי
יודע שיגדלו עליו תמרים ומשלם לפי שווים דהא כל השומות הן כמו עכשיו דהח
כשהזיק בהמית גס כן יש לומר שעתיד לגדל הרבה וולדות • ג׳ כשחזר בו ואמר
משלם דמי תמרי הקשה לו להיפך הא לאו תמרי שקיל מיניה מעיקרא מאי סבר
ולבסוף מאיסבר• ד׳ כשאמרו לו אמור לן את א"ל בששים פרש״י דשמין בין ששים
אילנות כמה היה שוה ואם חסר אחת כמה ק שווק ואותו הסך הפחות משלם
והתשלומים מעט מחמת זה אס כן במה תיק הקושיא שהקשו מעיקרא דהא
מעיקרא כשאמרו לו משלם דמי כופרא היינו הדקל בפני עצמו הקשה להו
דהא הוי תמרי דהיינו דמסתבר ליה שצריך לשלם יותר ואחר כך הופחת התשלומק
יותר ובזה יתורץ לו הקושיא שהקשה אתמהא ־ ונראה לפענ*ד דהאי דברי אנדתא
דברי מליצה הן דהנה ידוע שהצדיקים נמשלו לתמר כדכתיב צדיק כתמר יפרח
יידוע שהצדיקים נתפסין בעק הדור ולזה שאלו לו האי מאן דקץ כופי־א והיינו
דקל נערה כלומר צדיק כשהוא עדיק רך בשנים כשמת בעון הדור ולזה שאלו
מאי משלם דהנה ודאי כשהצדיקים נתפסין בעזן הרשעים יש על הרשעים עק גס
כן על מיתת הצדיקים שנתפסו בעבורם מאי משלם כלומר איזה עונש מגיע
עליהם א״ל משלם דמי טפרא כיון שעדיק לא סיגל הרבה תורה ומעשים טובים
ועל זה הוקשה לו הא הוי תמרי כלומר אילו לא היה מת אפשר שהיה מסגל
תורה ומעשים טובים ולכך חזר בו ואמר דמי תמרי חזר ושאל לו הא לאו תמרי
שקל מיניה כלומר הא הבחירה חסשית ומי יודע מה שיהיה אחר כך ועל זה
השיב לו בששים כלומר דהגה העונש המגיע לרשעים בשביל מיתת הצדיקים איט
בשביל שהופסד הצדיק שאינו יכול לסגל עוד תורה ומצית דודאי אס היה מחמת
זה היה משלם דמי תמרי היינו מה שהופסד להצדיק במיתתו על פי ידיעת הבורא
דהידיעה הוא אמת רק שהצדיק אין לו הפסד בזה כדכתיב (קהלת) מתוקה
שנת העובד אם מעט ואס הרבה יעיין ברש״י שם רק העונש הוא לרשעים דכל
שיש יותר צדיקים בעולם יותר מתרבה השראת השכינה בישראל ומחמת מיתת
הצדיקים נתמעט ומחמת זה יש עונש על הרשעים שממעטין השראת השכינה
בישראל ־ וזהו שהשיב לו בששים דהנה בשיר השירים בקרא דהנה מטתו שלשלמה
ששים גבוריס סביב לה פרש׳יי היינו ששים רבוא מישראל עיין שם והייט דאין
השכינה שורה על פחות מן ששים רבוא מישראל ובודאי דהרשעיס אינן מן המכין
כי קשר של רשעים אינן מן המנין וזהו כוונתו מה שאמר בששים היינו מה שמיעט
השראת השכינה מחמת העולם מן ששים רטא צדיקים ועל ידי זה נתמעט ההשראה
וכפי אותו המיעוט מגיע עליהם העונש דודאי גס בפחות מן ששים רבוא גם
כן יש השראת שכינה כדאמרינן באבות מנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה
וטלי אך דכשיש ששים רבוא אז השראת השכינה כשלימות וכפי שממעט כפי זה
בא עליהם העויש וכיון דהעונש לפי שעת המיעוט שנתמעטה בשעה זו שוב לא
קשה קושיא הנזכר לעיל ודו״ק :
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יב
ועשה נפרעין ממנו גם על חהטחשבד" אבל מחשבה טובה הקב״ה מצרפה
למעשה ואם־טחשב לעשות מצור ,ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב טמימרא לרב
אשי שם.
כאלו עשאה י
ו גם לענין התשובה מחשבה טובה מועלת ,שמיר שמתחרט על ’ מברייתא
קדושין מ״טע׳בי
עונותיו ומהרהר תשיבה בלבו הרי זה ’צדיק.
אשכי הסעיפים
האלו המה לשון
ש״ע ח״מ סימן
שנ״ט מהרמב״ם
א כל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חברו ,זבל כיוצא בזה ,כיון הלכות □ילה
איך יקנה דבר זה ונפחה בלבו בדבר עבר בלא תעשה מהמכילתא.
שחשב אבלבו

יג תאוה וחימור.,

א

גמור מקודשת שמא הרהר דבר ע״א בדעתו ,ולא אמר שמא הרהר בחד מהנהו לאוין ,על כן נראה
שגס על מחשבות כהכהו דאינתי איסורא לאוין ג״כ אינו נענש אלא שיוצאות גס לפועל ,שאז נענש
למפרע גס על המחשבה כגון שעיבר על לא תשנא את אחין בלבבך ועושה לו אח״כ רעה ,או שעובר
על לא תתאוה ואח״כ על לא תחמד וכה״ג; ואפשר שגס העונשים הגדולים והנוראים שנאמרו על
הטועים והתועים ,המינים והאפיקורסים בר״ה י״ז ע״א ,גס כן דוקא אס יש בהם לתא דע״ז ,או
שמחשבתס אשר לא טובה יוצאת לפועל ,או לפחות שמגלין מה שבלבם על ידי דיבור ,שעי"כמחטיאין
אחרים ומחללין השם עיין סימן ל״ב ס״ק < ,jfועל כן גם בריש חלק תכן האומר אין תחיית המתים
מן התורה ,דוקא האומר ,חבל אם אינו אלא חושב כן אין עליו העונש הנשנה שם  .עוד י״ל
דלעולס על מחשבה גרידא אע״ג דאית בה איסור לאו אינו נענש ,ומ״מ נאמרו הכהו לאוין כדי
".לקבל שכר על המניעה מהם ,כמו שלא היה צריך לצוות כמה מצות וכמה אזהרות על שקצים ונבלות
שחין לן אדם שאינו קץ בהם אלא כדי שיקבלו שכר על שפורשין מהם כמו שפרש"י במכות כ״ג ׳ע״ב
על מאמר דרכי חנניא בן עקשיא שם .והא דאמריכן בעירוכין ט״ז ע״א שאבנט היה מכפר על
הרהור הלב ,אפשר דכפרה זו הוצרכה בעבר ושנה לשיטת עולא ,או בהרהור וקשוי ,ובכה״ג היו
צריכין לכפרה במלחמת מדין עיין שבת ס״ד ע״א ולעיל ס״ק גימ״ל וס״ק וי״ו .ועיין בראב״ע פרשת
ואתחנן סוף עשרת הדברות שכתב ורבים אמרו שאין עון במחשבת הלב ואין עליהם שכר ועונש ויש
ראיות רכות להשיב עליהם וכו׳ ע״ש שסתר סברתם מפסוקים ,ולפ״מ שהבאתי מדברי חז״ל נתבררו
י־־־ ^אר )cP
הדברים .
אין יקנה .באיסור תאוה וחימוד נראין דעות שונות וצריך להשיס לב עליהן ,בפרט שאיסורי
לאוין המה .רש״י בפירוש התורה כפרשת ואתחנן כתב שגס תאוה לשון חמדה הוא ונסתייע מהתרגום,
וכן כתב הגהת חיימוני פ״א מהלכית גזילה ס"רן וי"ו בשם* ס"ה וז״ל אלא לא תתמד ולא תתאוה
הכל אחד וכן תרגם אוכקלוס וכו׳ וכן פרש״2עכ״ל! .וכשיטה זו כיראה דסבר גס"הרמלךמחה
שהביא הר״ר אליה מזרחי' בשמו על דבור זכור את וגו׳ וכן בדברות השניות ,שרבותנו הקפידו בזה
ואמרו זכור ושמור בדבור אחד נאמרו ולא הקפידו בשאר הלשונות שנתחלפו בהם וכו׳ והבונה להם
ז״ל וכו' ואין ראוי למשה שיחליף דברי• השם מחלות עשה לחצות לא תעשה עכ״ל והיינו כמו שכתב
ר׳
המזרחי שם בתחילת המאמר שאי אפשר שיהיו דברות האחרונות מתחלפות מהראשונות• ,יון שבאחרונות
כתיב את״כ את הדברים האלה דבר ה׳ וגו׳ אבל כשאר החילופים אין להקפיד כיון שהטעם בשניהם
_אחד הוא והעבריים ישמרו הטעמים ולא המלות ילכ״ל \סברא זו האחרונה כתבה גס הראב״ע בחבא 1י1 ,
לעשרת הדברות שבפרשת יתרו ע״ש ,וזה נראה נחי סברת הגהת מייחוני הכ״ל שעל מה שכתב
הרחב״ס שהקונה דבר שהתאוה בהפצר וכו׳ עובר בשני לאוין עכ״ל כתב וז״ל בס״ה כתב שלא יתכן ><
כדבריו דא״כ החמיר באיסור התאוה מאיסור החימוד אלא לא תתאוה ולא תחמוד הכל אחד וכר
עכ"ל כונתז דא״כ היה משה מוסיף במשנה התורה איסור התאוה מה שלא נאסר בדברות הראשונות,
והיינו שבדברות האחרונות אסר התאוה ,שהיא בלב ,מה שלא היה ככלל באיסור חיחוד ,וזה אי
אפשר כהנ״ל ,ואם כדברי הש״ע והרמב״ס שכתבתי בפנים היה שינוי גדול בטעם שעובר אפילו על
התאוה שהיא בלב בלבד ,ולדכרות הראשונות איבו עובר אלא א״ב שעשה מעשה ,שלקח החפץ ,אבל
אם הרמכ״ן ס״ל כשיטת רש״י דתאוה וחימוד אחד הוא אתי שפיר לדידיה .גס הראב״ד נראה דאית
ליה בשיטת רש״־י ממה שהשיג שם וכתב הא דעובר בלא תחמוד דוקא כשלא אמר החוכר רוצה אני
עש
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ע״ש וא״כ באשת חברו שאפילו בדברות השניות כמי כתיב בה לא תחמול ,ואישור זה באשת חגרו
היינו שיגרום שיגרשנה בעלה והוא ישאנה כמו שכתב הסמ״ע בח״מ שימן שכ״ט ש״ק י״ט ,קשה
לשיטת הראב״ד ממה נפשך ,אס אמר הבעל רוצה אבי בגרושין ,הרי איבו עובר אז על לא תחמול
לשיטת הראב״ד ,ואס איבו אומר רוצה אבי פשיטא דהגט פסול ,דאין הבעל מגרש בעל כרחו ,ואפילו
אותן שכופין להוציא מ״מ צריך שיאמר רוצה אבי ,והיינו שכופין אותו עד שיאמר רוצה אבי כדתכן
עירוכין כ״א ע״א ועיין ב״ב מ״ח ע״א ,והרמב״ס סוף פ״ב דגרושין כתב על זה סברא בכוכה והבאתי
דבריו בסימן ל״ג ש״ק ל״ז .אבל אם הראכ״ד שובר כשיטת רש״י דתאוה וחימוד• אחד הוא אתי שפיר,
שחייב על התאוה והחימוד שבלב .וצפ״ז אפשר לומר בטעמו של הרמב״ס שסובר אפילו אמר רוצה
אני שהמקח קיים ,מ״ח עובר כלא תחמוד ,כיון שמכלו הברייתא של המכלתא שהביא בסה״מ ל״ת רס״ה,
וזה לשונה ,לא תחמוד יכול אפילו חומד בדבר תלמוד לומר לא תחמוד כסף וזהב מה להבן עד שיעשה
מעשה אף כאן עד שיעשה מעשה עכ״ל והיינו משוס לכתיב אח״כ ולקחת לך ,נראה דלא תחמד
הוא על קניית החפץ ,א״ב על כרחך אפילו אמר המוכר רוצה אני ,דאל״כ האיך שייך לא תחמול
על אשת חברו{— .הרי לפנינו שתי מערכות ,על הצד האחת רש״י והגהות מיימוכי בשם ט״ה
והרמב״ן והראב״ד דס״ל דתאוה וחימוד אחד הוא ,ועל הצד השנייה הרמב״ם והטור והש״ע דס״ל
דחימוד הוא התאוה שיוצאת לפועל ,ולסברתס קשה כקושית הלמב״ן והמזרחי איך הוסיף משה
בדברות האחרונות אישור התאוה מה שלא נאסר בראשונות j ,אבל נראה לתק ולהשוות הדעות ,כי
הנה הראב״ע הביא בפרשת יתרו וכן כתב סתמא בפרשת ואתחנן שמלת חמד בלשון הקודש מתפרשת
לשני טעמים ,האחד גזל ועושק וקמת של אחרים בחזקה ובאונס ,וטעם השני לשון תאוה בלב ולא
תצא לפועל ע"ש ,וא״כ יש לומר שגס רש״י סובר כן ,ומה שכתב שגס תאוה לשון חמלה הוא היינו
שבלשון חמדה כלול גס תאוה ,אבל לא איפכא ,דתאוה אינו כולל כל לשון חמדה ,אלא הוראה אחת
מחט ,אס כן מה דכתיב לא תתאוה הוא לפרש שעל תאוה שבלב כמי עובר ,בדי שלא נטעה לומר
דלא תחמד דוקא על יציאת התאוה לפועל לחוד מזהיר ,וא״כ אין דברות האחרונות מוסיפות איסור
התאוה על הראשונות ,אלא מבארות מלת חמד שבראשונות שגס תאוה שכלב כלול בו ,ועל כן נכתבו
בדברות האחרונות שני הלשונות חימוד ותאוה וכתיב אח״כ וכל אשר לרעך שקעי על -הכל ,דהוי
פרט וכלל שהכלל מוסיף על הפרט עיין נזיר ל״ד ע״ב ,להורות שעל הכל חייב משוס שניהם משוס
תאוה ומשום חימוד ,ועיין ל״מ פ״א דגזילה ש״ק זיי״ן ע״ש .גס להראב״ד אפשר לומר דס"ל כהראנ״ע
ואע״ג דבאשת רעהו לא שייך לדידיה איסור חימוד ביוצא לפועל ,מ״מ ס״ל כיון שגס תאוה כלול בלא
תחמד ,א״כ ביון שנוכל לאוקמא איסור חימוד באשת רעהו באחד מהוראותיו ,דהיינו באיסור התאוה,
שפיר כתוב עליה לא תחסד ,דלא תחמד מפרשינן על כל דבר שכתוב עליו לפי עניינו ששייך גביה,
או לעכין תאוה בלב באשת רעהו ,או גס ביוצא לפועל בשארי חפצים  •.גם הרמכ״ן יוכל לסבור
כהראב״ע .גס מהתרגום משמע כו ,דדוקא על לא תתאוה מתרגם לא תירוג ,אבל לא תחמד מתרגם
לא תחמד ,אע״ג שעל נחמד למרחה מתרגם דמרגג למחזי כמו שהביא רש״י ,להורות דלא תחמד
לכתיב בעשרת הדברות כולל עוד דבר אחד יותר מהתאוה שהיא בלב ,דהיינו יציאתה לפועל .גם
המערכה השניה הרמב״ם והטור והש״ע אפשר לומר דס״ל כשיטת הראב״ע ורש״י ,ומה שנתב
הרמב״ס בהלכות גזילה דעל לאו ללא תחמד אינו עובר אלא א"כ לקח החפ׳ן ,היינו בהוראת לאו
ללא תחמד הפרטי במה שהוא מוסיף על לא תתאוה ,ומה שכתב שס שהמתאוה עובר בלאו אחל,
ולדברנו עובר בלא תתאוה וגם בלא תחמד לכלול בו ג״כ איסור התאוה ,לשיטתו אזיל דס״ל שאין
למנות במכין פלאוין ריבוי האזהרות שבאו על ענין אחד כמו שכתב בשורש התשיעי לסה״מ וע״ש
ברמב״ן ובמגינת אסתר ,ולפ״ז לא קשה עוד קושית הגהות מיימוני בשם ס״ה שהבאתי לעיל ,לגס
הרמב״ס מולה שכלאו דלא תחמד נכלל גם איסור התאוה ,וא״כ אין הוספת איסור בדברות האחרונות
אלא באור הרחשוכות כדלעיל ,רק דברי הג״מ דלעיל המה לכד כראין כמתנגדין .ולפ״ז המכלתא
דלעיל צריך לפרש ,יכול אפילו חומד בדבר ,כלומר שבחמדת הדבר בלב כבר הוא עובר על לא תחמד
מכל צל ,ת׳׳ל לא תחמד כסף וזהב מה להלן וכו׳ כלומר דלמלין מהתם דלא תחמד איכא נמי ביוצא
לפועל .ולהתוס׳ בסנהדרין כ״ה ע״ב יש שני שיטות ,דלתירן הראשון אינו עובר בלל בלא תחמד אלא
א״כ לוקח החפץ ואינו נותן דמיו ,והיינו גזלן ולעבור עליו בשני לאוין כמו שכתבו בב״מ ה׳ ע"ב,
ולתיק השני עובר אפילו נותן הדמים אס המוכר אינו אמר רוצה אני ,נראה להדיא שאם המוכר
אומר רוצה אני שזב חינו עובר בלא תתמד אפילו לתירץ השני ,וא"כ היינו כשיטת הראב"ל ,וא״כ
יש לומר שגס לדדהו ס"ל כשיטת רש״י ללא תתאוה ג״כ לשון חימוד הוא כדלעיל לשיטת הראב״ד,
והא שכתבו בב״מ שס לעבור עליו בשני לאוין ולא חרצו דאיצריך לא תתמל לעבור על התאות שבלב
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חתאוה ,ואי! חאחה אלא בלב.
של לא
וכל החומר עברו או אטחו או ביתו או כליו של חברו או כל רבר
שיקנהו ממנו והכביד עליו רעים והפציר בו עד שלקחו מטנו
שאפשר
אע״פ שאינו גוזל המפץ בפועל ,די״ל דסביראלהו ג״כ כשיטת אראב״ע דלעיל ,וא״כ למה כתיב לא
תחמד כלל ,לכתוב רק לא תתאוה ,אלא ע״כ להורות שעוד מתחייב ביציאת התאוה לפועל שהוא
ו.״כ מהוראת איסור חימוד ,וכאשר מוכח גם מהלימוד של המכלתא ,וא״כ אכתי לא לכתוב אלא לא
תתאוה ,שעל יציאת התאוה לפועל בלא דמים כלאו הכי מוזהר משוס לא תגזול ,וע״ז תרצו לעבור
עליו בשני לאוין.
תתאוה  .הראב״ע בפרשת יתרו כתב רבים יתמהו על זאת המצוה אין יהיה אדס שלא
יחמד דבר יפה בלבו כל מה שהוא נחמד למראה עיניו ותיק כמו שהכפרי לח יחמד לקחת בת
מלך כי ידע כי זה לא יתכן ככה כל משכיל צריך שידע כי אשה יפה או ממון לא ימלאנו אדם בעבור
חכמתו ודעתו רק כאשר חלק לו השם וכו' על כן הוא ישמח בחלקו וכו' עכ״ל ע"ש  .אבל אכתי
קשה דמי שהוא רעב וצמא ובא לבית חברו ומוצא שולחן ערוך במיני מאכל ומשתה בלי ספק שיתאוה
תאוה חזקת להשביע רעבונו ולהשקיט למאונן וכי סלקא דעתך שיעבור בזה על לאו דלא תתאוה,
שהרי וכל אשר לרעך כתיק אנל נראה מפשטות הכתובים שלא אסרה תורה אלא להתאותמהשהואן
לרעהו דוקא ,אבל חס חושב ומתאוה מי יתן ויהיה גס לי כזה אינו עובר ,שהרי כתיב לא תחמד בית
רען וגו׳ וכל אשר לרעך ,נראה להדיא שהוזהרנו לזקא להתאות מה שהוא לרענו ,אבל לא הוזהרנו
להתאות שיהיו גס לכו כאלו ,ושלא תהיה עינו צרה בשל חכרו להתאות דוקא אלו החפצים שהם
שלו ,בודאי יכול למנוע עצמו,.עוד אפשר שהתאוה שאסרה התורה היא חוזק התשוקה ,על דרך דכתיב
תאות עצל תמיתנו ,משלי כ״א ,שתשוקה כזו מסבבת לאדם חלאיס אס אינו מגיע למבוקשו ואפשר
שימות בסבתם ,על דרך דכתיב כי חולת אהבה אני ,וכתיב ויצר לעמנון להתחלות ,שמואל בי״תי״ג,
ולא לבד אפשר זה בתאות נשים ,כי אם גס בתאות חפצים אחרים כדאשכחו באחאב כשביל כרס
כבות מלכים א׳ כ״א ; ואף אס נאמר שהאזהרה של לא תתאוה היא ג״כ על תשוקה שאינה חזקה
כל כך ,מ"מ נראה שאינו עובר אלא א״כ שהוא נוח לתאותו בדעתו .ואינו לוחם נגדה להסירה ועיין
סימן י״ב ס"ק גימ״ל ,וכן נראה מלשון הרחב״ם בסה״מ ל״ת רס״ו וז״ל וכאור זה שאס ראה דבר יפה
אצל אחד אס גברה מחשבתו עליו והתאוה בו עבר על לא תתאוה עכ״ל משמע דדוקא אס גברה
מחשבתו עליו ,אכל כל זמן שהוא גובר על מחשבתו אינו עובר  .וכן נראה מדבריו מהלכות גזילה
שהבאתי בפנים משמע ג״כ דוקא אס נפתה בלבו ,אבל אס לא נפתה בלבו אלא אדרבה הוא רוצה
ומשתדל להסיע התאוה מלבו אינו עובר ,ויותר מזה נראה מדבריו שאפילו אס גברה מחשבתו עליו
בתאותו ,כל עוד שאינו מהרהר ומחשב האיך יקנה החפץ ההוא אינו עובר בלא תתאוה ,ולדעת
הראב״ד לפ״מ שהבין דבריו הרב המגיד שם הלכה יו״ד אפילו בכה״ג איט עיבר כלא ת£אןה אלא
א״כ שדעתו לקנותו בדמים שלא ברצון הבעלים ,וטעמו נראה דכיון שאין חילוק בין לא תתאוה ללא
תחמד אלא שזה יוצא לפועל וזה אינו יוצא לפועל ,א״ב אינו עובר על לא תתאוה אלא בכגון שאם
יצא לפועל היה עובר על לא תחמוד וא״כ להראב״ד שאינו עובר בלא תחמד אם הבעל אומר רוצה
אני ה״ה שאינו עובר בלא תתאוה אלא א״כ שרוצה לקנותו שלא ברצון הבעלים ,ולפ״ז אפשר שגס
לשיטת הרמב״ס אינו עובר כלא תתאוה אלא א״כ שדעתו להכביד עליו רעים ולהפציר בו עד שימכרנו,
בגונא שאם עושה כן בפועל עובר בלא תחמקעעוד נראה שגס הרמב״ס מודה שאינו עובר בלא
תתאוה אם דעתו לקנותו ברצון שלם ובנפש חפצהשלהבעלים ,כיון שלעכין לא תחמד דוקא אס
מתוך הכבדה והפצר אומר רוצה אני עובר ,דומיא דתלוהו וזבין ודומיא דכופין אותו עד שיאמר
רוצה אני ,אבל לא אס הבעלים מתרצין ברצון שלם ,וא״כ ה״ה לעכין איסור תאוה שאינו עובר אס
דעתו לקנותו כרצון שלס של הבעלים דוקא .
ר שיקנהו .מה שכתב הרמב״ם שאפשר שיקנהו ממנו כונתו שאס אי אפשר שיקנהו מחנו אינו
יכול לעבור בלא תחמד ,בהוראתי שיוצא לפועל ,כיון שלפי דעתו אינו עובר על זה אלא א״כ קונה
החפץ .אכן לעכין לא תתאוה כתב הסמ״ע כח׳׳מ סימן שנ״ט דלגרסת הטור עובר גס באי אפשר
לקנותו ע״ש .ולולי דמסתפיגא אמינא דט״ס הוא ,כדי לי־^שוות גרסת הטור עס גרסת הרחב״ס כפי
מה שהיא לפנינו ,דכן משמע לשון הטור והש״ע כמה שכתבו כיון שחשב בלבו אין יקנה דבר זה וכו׳
עבר בלא תעשה של לא תתאוה עכ״ל ואס אי אפשר לקנותו איך שיין שחשב לקנותו .ועיין בזוהר
"
־
דחמודא דאורייתא קומי ע״ש.
• ד בלא
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5לשון הרחב״ס
פ״א הלכות
גזילה .
גשס וכן סעיף
שאחר זה.
7סוטה טי״ת
ע״ב בברייתא .
האבות פ״ה
חי״ט כפירש
הר״ע
מכרטכורא .
ישם פ״ד מכ״א
מימרא דרבי
אלעזר הקפר.

ד

כלא חחמד.
אע״פ 5שנתן לו דמים רבים ,הרי זה עוכר
התאור ,י-מביאר ,לירי חמרה ,וההימור מביא לירי גזל שאם לא
רצו הבעלים למכור אע״פ שהרבה להם ברמים והפציר ברעים יבא לידי
מל שנאמר והמרו בתים ומלו ,ואם עמדו הבעלים לפניו להציל אח שלהם
או מנעוהו מלמול יבא לירי שפיכת רמים צא ולמד ממעשה אהאב ונבוח.
הא למדח שהמחאות עובר בלאו אחר  ,והקונה דבר שהתאוה
בהפצר שהפציר בבעלים או בבקשה מהם עובר בשני לאוין לכך נאמר
לא חחמד ולא תתאוה ,ואם מל עובר בשלשה לאוין י
על כן לא יחן עיניו במה שאינו שלו ,וכל 7הנותן עיניו במה שאינו
שלו מה שמבקש אין נותנין לו ומה שבידו נוטלין ממנו ,אלא ירגיל עצמל
בנפש השפלה ,בזהירות ופרישה מן החאוה ,ווו היא מרת תלמידיו של
אברהם אבינו ,ותהיה לו מרה זו גדר לבל יבא לירי תאוה בררך שהיא
אסורה ,ולא תהיה לו נפש רחבה כתלמידיו של בלעם הרשע ,ויחשוב גם

ג

ד

ה

ף,

זשם ריש פ״ל
מאמרדבן זומא .כן שהתאוה יחיא מהדברים שמוציאין את האדם מן העולם. ,ואמרי
חכמים זאיזהו עשיר השמח בחלקו *

י

ף

בלא תחמד .החמדה היא לכ״ע התאוה שיוצאת לפועל ,לפחות בהוראתה היתרה על הוראת
התאוה ,או שכן הוראת המלה בעצמה או דלמדין כן מהלימוד של החכלתא שהבאתי בס״ק א' ,אבל
יש בזה חילוקי דעות דלפי החזחוני שבפרשת ואתחנן משמע שמיד שהוציא תאותו מפיו הרי הוא עובר
בלא תחמד שאין תאוה אלא בלבדוקא ,וכן משמע מתשובת הרא ש הביאה העור 3ח מ סימן שע א
ע״ש ,ואע״ג שגם הרמב״ס כתב שאין תאוה אלא בלב מ״מ לפי שיטתו גס אס הוציא תאותו מפיו
אינו עובר בלא תחמד עד שיעשה מעשה בקניית החפץ כנראה מסעיף בי״ת ■שהמה דבריו ,אבל עובר.
לפי דבריו אע״ג שנותן דמיו והבעל אומר רוצה אני ,ולהראב״ד אע״פ שלוקח החפץ אס חשלס דמיו
אינו עובר אלא א״כ שאין הבעל אומר רוצה אני ,וכן ס״ל להתוס' כסנהדרין כ'ה ע״ב לשינויא
בתרא ,ולשינויא קמא שס אינו עובר אלא א״כ שאינו נותן דמיס והיינו גזלן ,ודלא כמו שכתבו בב״ק
ס״ב ע"א ,ועיין סמ״ע ה״ק ל״ב 3ח"מ הימן ל״ד וכזה רוצה הכ״מ לפרש דברי הרמב״ס פ״י מהלכות
עדות ה״ד ,אכן כבר השיגו הלח״מ שס ע״ש  .אכן קושית הכ״מ שס אשר בשבילה הוצרך לתרץ
דהאמת כן הוא שאינו עובר בלא תחמד אלא בדלא יהיב דמי ,נראה בלא״ה לתרץ ,דיש לומר שעובר
בלא תחחד אפילו ביהיב דחי ,וכ״ת א״כ לפסלו חמסנים מדאורייתא ,זה אינו שכיון שאנהו סכרי דלא
“עברו על-לא תחחד ,אע"פ שבאחת טועיס הס ,מ״מ שוב לא מפסלו מדאורייתא כמו שכתבו התוס׳
שם כ״ד ע״ב לעכין משחק בקוביא ומלוי ברבית ,וכן מפרש המרש״א דברי התוס' בדף כ״ה שס ע"ש _.
לוהכה לכו להלכה חלוקי דעותארבעה ,והירא את דבר ה' לא יכניס עצמו לספק איסור תורה,
רשמיי עצמו מכולסI-—--------- - ---------- -------------------------------------------------------
מן התאוה .בסוטה טי״ת ע״ב א״ר יצחק דבי ר' אמי הוא איוה לדבר טמא לפיכך כתלו חייו
בדבר טמא ,משמע מהלשון שאפילו בתאוה לדבר טמא ,בלא המעשה ,איכא כמי חטא ,ואע״ג שאמר
ראב״ע לא יאמר אדם נפשי קצה בבשר חזיר אי אפשי ללבוש כלאים אכל יאמר אפשי ומה אעשה אבי
שבשמים גזר עלי כמו שהביא רש"י סוף פרשת קדושים  ,לנראה מזה שאין עון אשר חטא בהתאות
לדבר אסור ,שאני התם בסוטה שאיוה לה ולא פירש מעצמו ,חשא״כ במילתא דראב״ע שפורש מתאותו
בשביל גזרת המקום 'כמו שמסיים שם דכתיב ואבדיל אתכם חן העמיס להיות לי שתהא הבדלתכס
מהם לשחי ,פורש מן העבירה ומקבל עליו עול מלכות שמיס; ועוד דשאכי התם בסוטה  ,שלקתה
כנראה משופטים י״ד פסוק חי״ת וי״ד ובכה״׳ג מחשבה רעה מצטרפת למעשה כדלעיל סימן י״ב סעיף
זיי"ן ,ואע״ג דמה׳ היה ,איהי מיהא בתר ישרותיה אזל כדאמרינן בסוטה שם .
ן שמוציאין * הימבם כפירוש המשכיות כתב כי באלה החדות ,הקנאה והתאוה והכבוד *או באחת
מהם יפסיד אמונת התורה בהכרח ולא יגיעו לו לא מעלית המדות ולא מעלות השכליות ע״ש .ונראה
לתת עוד טעם ,כי חי שיהיה לו אחת מאלה החדות ,לא כש״כ שלשתן יחד  ,לעולם לא תשבע
נפשו ולא יגיע למבוקשו ,ועל ידי כך יהיו כל ימיו כעס ומיכאובות ,ויסבב לו על ידי כן חלא< $0כי
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דגדול יצרו של איש משל אשה.
ואשר נסתפק בערקתא דמסאני אס היינו דוקא שגזרו גם
מל שאר התורה ,משמעות הפוסקים דאפי׳ לא גזרו

אלא ע״ז בלבד ,כיון שכוונתם להעביר מל דת אמרינן :יהרג
ואל יעבור.

גבי

והנה באבן עזרא בחומש פר׳ יתרו (שמות כ ,יד) הקשה
בלאו דלא תחמוד דמה שייך לאו ע״ז כי הוא תלוי בלב
והלב חומד בע״כ עיי״ש.
ונראה לענ״ד ליישב באופן הנ״< דמי שבכל אוות נפשו רוצה
למשות רצון קונו יתברך ושלא לחמוד ,אף שבעל כרחו

חומד הנה יש אצלו שני בחינות נגדיות ,בחלל השמאלי שבלב

חומד הנה יש אצלו שני בחינות נגדיות ,בחלל השמאלי שבלב

ואשר נסתפק אם היינו דוקא עכו״ם או מלכות או דילמא
אפי׳ ישראל רשע רוצה לאנס את ישראל ,הדבר פשוט

יותר שלא ישוב הדבר ההוא שמתאוה אליו ושלא יחמוד ,כדי

דה״ה בישראל המאנס ,וכ״כ בפשיטות באבני נזר או״ח ח״ב

לקיים רצון השי״ת ,ממילא מקיים לא תחמוד בחלל הימני שבלב

סי׳ תקל״ז לפנין המאשין מצות וכתב דזה דומה למרקתא

דמסאני דיהרג ואל יעבור ,דמה לי גזירה מעכו״ם מה לי

שהגא עיקר האדם וצד הקדושה שבו ,עי׳ בספר שערי הקדושה
לרח״ו שער א׳ פרק א׳ דיש בכל אדם מישראל ב׳ נפשות ,א׳

מרשעי ישראל מרימים יד במצוות עיי״ש.

מצד הקדושה והב׳ מצד הטומאה טיי״ש ,ובודאי הנפש שמצד
הקדושה הוא יותר עיקר ושפיר מקיים בזה לא תחמוד כל

עוד כתב כת״ר ח״ל :היכא שאדם רואה שיצרו מתגבר מליו

שמשתוקק בכל אוות נפשו לקיים המצוה ושלא לחמוד ,ומצטער

על חמדתו.

בלי טעם ושלא לשם חאוה רק לעבור מל דת אז מחויב
לקיים בעצמו יהרג ואל יעבור וכר מכת״ד ,לכאורה על דבר
זה קשה הציור ,דכיון דרוצה ליהרג כדי שלא למבול הנה דסוף

והנה יש ב׳ לאוין :לא תחמוד ,ולא תתאוה ,וכתבו הפוסקים
דלא תחמוד אינו עובר רק אס עושה תחבולות להגיע

כל סוף אינו רוצה לעבור במזיד על מבירה ,א״כ ע״כ דמה

להדבר שחומד ,אבל לא תתאוה עובר מיד בלב ,והנה לפי״ז

שרוצה לעבור את העבירה הוא בשביל איזה סיבה להשליך

על לא תחמוד לק״מ קר הראב״ע ,דכל שאינו מושה שום

רצונו ותאותו ,וא׳׳כ אינו להעביר מל דת.

ממשה אינו עובר ,רק הקושיא היא מלא תתאוה שהוא בלב,

ולענין לב שפיר י״ל כתירוץ הנ״ל דדבר המסור ללב ,אזלי׳
עיקר בתר חלל הימני שבלב ,ואם שם אינו חומד אדרבא

אן• יש להסביר קצת עפימ״ש הרב ז״ל בספר התניא פרק ט׳
דיש ב׳ חללים בלב ,חלל הימני מלא רוח ומושך לאלוקים

מצטער על החמדה ויותר הי׳ מתרצה שלא ישיג הדבר ההוא

ולעשות רצון קונו ,וחלל השמאלי מלא דם ומושך לתאוות עוה״ז

ולא יחמוד ,מקיים בזה לא תחמוד[ .ואינו עובר בלא תחמוד

ולחיי בשרים ,ולפי״ז יצוייר באדם א׳ ב׳ כוחות (ומזה נמשך

רק כשפורק עול ומתרצה בהחמדה בלי ממצור ,שזה לאות כי

הא דרשעים מלאים חרטות ב דאף דמצד חלל השמאלי מתאוה

כבר נתקלקל גם צד הקדושה שבו וחלל השמאלי שבו נצח את

לחטוא מ׳׳מ חלל הימני מצטער ע״ז ומתחרט) ,מצד חלל

חלל הימני תחתיו ,וכלשון חז״ל (ב״ר לד ,יא) :רשעים הם

השמאלי מושך לעבירות ואולי אף להכעיס ,ומ״מ חלל הימני

ברשות לבס ,היינו חלל הימני שהוא עצם האדם ברשות לבס

שבו מתאמן נגדו ומשתוקק לעשות רצון קונו ית׳ וע״כ מצטער

היינו חלל השמאלי שהוא אינו עצם האדם והבן].

מאד מתאוה זו של חלל השמאלי ומשתוקק בכל נפשו להמלט
מזה ורוצה אפי׳ ליהרג כדי שלא לטבור על רצק קונו ית׳

ויתעלה.
ב .בשבט מוסר פרק כ״ה הביא לשת זה בשם זזז״ל׳ (ועי׳ נדרים
ם׳ ע״ב).

ועתה נבא לנדון דודן .דמי שמצטער ע״ז שיש לו תאוה לעבור
על רצון קונו ית׳ ,הנה זה מורה כי חלל הימני שבו

עודנו בקדושתו ,אך שאינו יכול לנצח את חלל השמאלי שבו,
וכה״ג לא חשיב מתכוון להעביר על דת ולא שייך יהרג ואל

יעבור.

 01^1ך

1ז I

ארץ צבי  -ב פרומו־ ,אריה צבי בן חנוך הנדל עמוד מס (105הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ארץ

שפד

צבי

דרושים
אה״וז 11234567

ביו״ט כלא נחשב כיון שאינה הלכה אינו תורה כלל .וע״ז אמר

הנחמד !וסמך לזה במקרא מיכה ב׳ :וחמדו שדות וגזלו] ,אבל

לו» דאלו ואלו דא״ח הן .וכיון דעל ג׳ דברים "העולם' עומד.

במחשבה לבד עובר בלא תתאר ,הנה קו׳ זו תסוב על לאו דלא

ועמוד אחד הוא התורה ,ובזוה״ק תרומה קס״א :קוב״ה אסתכל

תתאוה] ויש להוסיף לזה לפמ״ש בר״י מגאש שבועות כ״ה.

באורייתא וברא עלמא ,ב״נ מסתכל באורייתא ומקיים עלמא.

דהרצון של האדם אינו בידו ,וע״כ הנשבע שאחפוץ כך חשיב

ןעוד שם ע״א :הוי מסתכל באודיי׳ בכל מלה ומלה ועביד

שבועת שוא א״כ איך שייך לאו דלא תתאוה.

לקבלה אומנותא דעלמא] ,ידע נאמנה כי נצרך גם שיטה זו

של מ״ד נדו״ד קריבין ביו״ט להיות א׳ מעמודי "העולם" כי

ונלע״ד

ליישב ,דאדם כשר וישר שעדיין לא נתקלקל חלל
הימיני שלו שבלב אף שמתעורר בו חמדה לאיזה

גם שיטתו תורה .ואתה סובר להיפך ,א״כ תנאי שקלית

דבר ,אבל הוא רק מחלל השמאלי שבו לבד ,אמנם חלל הימיני

"מעלמא' שאתה נוטל ומסלק חלק א׳ מעמודי "העולם" אשר

שלו מתמרמר נגדו בחמת מזו ומצטער ע״ז מחמת שהוא נגד

העולם נשען גם עליו] ,וכלל תושבע״ם שבגט׳ הוא בכח אהפכא

התורה ,ובחלל זה הימיני הוא חומד רק לעשות רצון קונו

ואכפי׳ שנמצא בכלל ישראל .ומה שתלמיד ותיק עתיד לחדש

ית׳ ולא זולת .ואם יעמיק במחשבתו יראה ,כי בחלל הימיני

בא בכח אהפכא ואתכפי׳ שנמצא בפרטות בת״ח זה !ומה״ט

שלו חומד יותר שלא יחמוד ולא ישיג הדבר הנכסף מלחמוד

אין כותבת תורה שבע״ם על קלף כמו תורה שבכתב ,משום

ולהשיג חמדתו כדי לעשות רצון קונו ית׳ ,וחמדה הרי סי׳

דהאדם עצמו הוא הקלף ,וע״כ דרז״ל מקרא :וזכרם לא יסוף

רצון ותשוקה וזה הרי עיקר תשוקתו ורצונו שלא לחמוד ושלא

"מזרעם" ,מכאן שקבעו לה חכמים מסכתא שהיא תושבע״פ,
שזה בא מכח ישראל עצמם שזה "מזרעם' חלק של שורש
נשמתם כנ״ל ,שהם עצמם יהי׳ הקלף לזה כנלע״ד בזה.

ולפי

~ _____________ _

ולהסביר

להשיג•

___________________

יותר ,עי׳ קדושין פ׳ .שהי׳ צועק :נורא בי עמרם,
הנה דאפי׳ בעת שהי׳ יצרו תוקפו בכל עוז ,מ״מ

האמור תירוצנו עם תי׳ המדר״ת הכל הולך אל מקום

הי׳ לו רצון יותר שלא להשיג תאוותו .וא״כ מקיים מצות לא

א׳ ,דמה שאמרו נעשה ונשמע הי׳ בכח חלל הימיני

׳תחמוד בחלל הימיני שבלב שהוא עיקר נפש הישראלי [ואין

ובכוח התגברותו ,ומה שהצריך כפיית הר הי׳ על חלל השמאלי

עובר בלא תחמוד רק מי שכבר הפך ברוע מעשיו גם חלל

לאבפי׳ לי׳ ולהפכו לטוב שזה ענת תושבע״ם ,ולפי עבודתו

הימיני שלו ואין לו רצון רק לתאוות לבד ר״ל].

בזה לזכך חלל השמאלי לפיהו יתחדשו פירושים חדשים בתורה

ובעיקר קו׳ ראב״ע נלע״ד ,שבמדרש קדושים (ויקרא רבה

דהיינו תושבע״ם .וזה שכתב המדרש תנחומא שמה שהוצרך

פכ״ד ,ה) מבואר תי׳ לזה שכתב דבם׳ קדושים

כפיית ההר כגיגית הי׳ על תושבע״ם וק״ל.

ישנם כל עשרת הדברות וכתב שם דואהבת לרעך כמוך הוא

ורמז לדברי המגיד ז״ל מקאזניץ עה״פ בתהלים (מ ,ח) אז

נגד לא תחמוד ולבאר אינו מובן .ונראה דכווגת המדרש ליישב

אמרתי הנה באתי במגלת ספר [דדרש לי׳ בגמ׳ יבמות

קו׳ ראב״ע ,ונחזי אנן ,אם איש יראה אצל בנו אהובו מחמד

ע״ם .לענת היתר דהע״ה לבא בקהל מכח דרש דמואבז ולא

גפשו כל חסודות התבל ואוצר כל כלי חמדה בטח לא יחמוד

מואבית שלא נתגלה דרש זה עד ימות דוד] כתוב עלי !מרמז

ולא יקנא !כאמרז״ל (סנהדרין ק״ה ע״ב) :בכל אדם מתקנא

כנ״ל דדרש זה הי׳ פי׳ שהי׳ משורש נשמתו של דהע״ה ,וא״כ

וכו׳] ,ואדרבא ישמח לבו ותגל נפשו אף גילת ורנן ,כי נחשב

לא נתגלה עד אז ,וע״כ כתיב« כתוב עלי ,כאלו דהע״ה הי׳

אצלו כאלו הוא בעצמו הי׳ לו כל אלה ,וע״כ עיקר העצה לקיים

מקלף שעליו כתוב דרש הנ״ל .ודבר זה נתהווה ונתגלה לפועל

לא תחמוד הוא להשתדל בכל עוז לקנות בנפשו מצות ואהבת

בסבת] לעשות רצונך אלקי חפצתי !היינו מחמת אופן עבודתו

לרעך כמוך וכאשר יאהוב את חברו אהבת נפש ממש בטח לא

ותשוקתו לאלקיו כדברי הגה״ק מקאזניץ ז״ל ועי״ז נתגלה

יחמוד ולא יצטער ,ואדרבא ישיש וישמח בראותו כ״ט אצל

לפועל] תודתך שבתוך מעי( ,היינו חלק תורתו שמתייחס

רעהו החביב לו הש״י יזכנו לבא לזה.

לשורש נשמתו] ואם שגיתי יהיו דברי בטלין ומבוטלים וה׳

ובהאי עגינא נלע״ד לנעוץ סוף עשרת הדברות בתחלתן,

הטוב יכפר.

ובהקדם

בהקדם ליישב קר ראב״ע ז״ל ,דאיך שייך לא תחמוד

דברי התניא הנ״ל אמרתי ליישב קר ראב״ע ם׳

הא מ״מ הלב חומד ,ונלע״ד בהקדם מש״כ באדר״ג (פרק לז ,ט)

יתרו (שמות כ׳ יד) על לאו דלא תחמוד ד ,מה שייך
לאו ע״ז כיון שהדבר תלוי בלב (ולפי ההלכה בשו״ע חו״מ סי׳

שנים אוכלין מקערה א׳ זה טועם לפי מעשיו וזה טועם לפי
מעשיו ע״ש ,והנה לפ״ז יצויר ב׳ אנשים שניהם יש להם אותה

שנ״ם שאינו עובר בלא תחמוד רק כשמשתדל להשיג החפץ

מדה של עשירות ממש בקנה א׳ וכל החפצים בשוה בעושר

ד .עי׳ בארץ צבי עה״ת מהגהמ״זז זצ״ל עמודים ר—ר״א מש״כ
עוד בישוב קושי׳ זו ע״ש ,וע״ש כדבריו כאן קצת ע״ש ,וע״ע לעיל

בחלק התשובות סימן ג״ו מש״כ ליישב קו׳ האב״ע כפי דבריו כאן
וביאר שם יותר באריכות בטו״ד עיי״ש.
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שפה

דוקא חפץ זה אשר לחברו .ממנ״פ ,אם נגזר עליו להנות ולהיות

ונכסים ונשים ועבדים ושפחות ושאר תענוגות בנ״א ,וזה
שש ושמח ועלז בלבו תכלית שמחה ,וחברו להיפוך סר וזעף

לבו שמח יוכל להשיג זה גם באמצעות חפץ אחר קל ממנו

ועצב ואינו מוצא קורת רוח בכל אשר לו.

הרבה ,ואם לא ,לא יועיל ולא יציל להוסיף לו עונג ושמחה
אף משהו יותר מהנגזר עליו מן השמים ,כי הגזירה אמת

והנה עיקר חמדת האדם לאיזה חפץ הוא למען להשביע רצונו

והחריצות שקר ,כדברי אדר״ג הנ״ל :ב׳ אוכלין מקערה א׳

ולהשקיט תשוקתו ,וע״ב אמרו (אבות פ״ד מ״א) איזהו

זה טועם לפי מעשיו וזה טועם לפי מעשיו .נמצא דלאו דלא

עשיר השמח בחלקו .וכן אי׳ בקהלת (ב ,כו) דמי שנרצה

תחמוד שהוא סוף עשרת הדברות נעוץ בתחלתה במצר דאנבי

לאלקיו גותנין לו שיהי׳ לבו שמח בכל עמלו ,ואם יש לו כל

ה׳ אלקיך .כי לפי מה שמאמין בהשגחה פרטית שאף מהחפץ

מעדני עולם ולא יהנה מהם כגון ברזילי הגלעדי ,מה יתרון
לו בכל עמלו .והחפץ הוא רק לבוש לזה ’.וא״ב מה שייך לחמוד

שיש לו א״א להתענג ולהנות ממנו רק כמסת הנגזר עליו מן
השמים ,לפיהו יוכל להנצל מלא תחמוד.

דרוש י״א

דרשה לשבועות
היה צריך להוסיף עוד יום אחד שחהי׳ קבלת התורה בשבת

בגמרא שבת (פ״ז ע״א) מבואר ,דבמתן תורה הוסיף משה
יום אחד מדעתו ,מאי דריש ,היום ומחר .מה למחר

כג״ל .ודעתו של הקב״ה היתד .לתת התורה ביום הששי שיהי׳

לילו עמו אף היום לילו עמו ,ולילה דהאידנא נפקא ליה ,ש״מ

חג השבועות שיתקדש ע״י ישראל ,דישראל מקדשי ליה

תרי יומי לבר מהאידנא .ויש לבאר שאלת הגמרא :מאי דריש,

לזמנים ,ולכן הקב״ה רצה לתת התורה ביום שיתקדש על ידי

דהרי כל הבריאה חיכתה בכליון עינים למתן תורה ,וכדאיתא

קדושת ישראל ,ומשה רבינו ע״ה החשיב את יום השבת

בגמרא שם (פ״ח ע״א) ,עה״פ (תהלים עז ,ט) :ארץ יראה

שנתקדש ע״י הקב״ה דקביעא וקיימא ,כמו שנאמר :ויקדש

ושקטה ,וכדרשת חז״ל (בע״ז ג׳ ע״א) :יום השישי ,מלמד

אותו וגר.

שהתנה הקב״ה עם מעשה בראשית אם ישראל מקיימיין את

ובזה יש לתרץ קושית המג״א (בסימן תצ״ד) ,היאך אנו

התורה מוטב ואם לאו אני מחזיר אחכם לתוהו ובוהו ,היינו

אומרים בשבועות זמן מתן תורתינו ,הלא קיי״ל כר׳

שכל הבריאה יש לה קיום רק בקבה״ת על ידי ישראל ,ולכן

יוסי דאמר בז׳ בסיון ניתנה תורה ,ולפי מנהגנו שבועות

שואלת הגמרא :מאי דריש ,לדחות קבלת התורה לעוד יום,

בששי בסיון ,עיי״ש מה שתירץ המג״א.

כשכל הבריאה תלויה ועומדת בקבלת התורה ,ואף שהגמרא

ונראה,

דהנה איתא בגמרא שם (פ״ז ע״א) :אמר לך ר׳ יוסי

מתרצת דדריש היום ומחר היום כמחר וכר ,כבר כתבו התום׳

יום אחד הוסיף משה מדעתו ,ואיתא בגמרא שם:

שם (בד״ה היום וכר) דאין זה דרשה גמורה ,משום דאי לאו

ומגלן שהסכום הקב״ה על ידו ,דלא שריא שכינה עד צפרא

הכי אין זה מדעתו עיי״ש ,ואם כן שוב נשאלת השאלה ,מה

דשבתא .הכוונה שהסכים הקב״ה לדרש שדרש משה מה

היתה דעתו של משה רביגו לדחות קבלת התורה לעוד יום

מחר לילו עמו ,והיינו שהסכים הקב״ה על תורה שבעל פה

שהוסיף מדעתו.

הדרש שדרש משה רבינו ,וביום ששי בסיון קבלו תורה

וי" ל

שבעל פה שנותן כח לחכמי ישראל לדרוש תורה שבעל

דאיתא בכתבי האר״י ז״ל ,שמי שעושה מצור .בזמן
מקודש ,המצוה מקבלת גם מקדושת הזמן ,ואז יש

פה ,והסכים הקב״ה דלא שריא שכינה עד צפרא דשבתא.

להמצוה שתי קדושות קדושת המצוה וקדושת הזמן ,וזו היתד.

יוצא מזה שהתורה שבעל פה קבלנו ביום ששי בסיון

דעתו של משה רבינו שתהי׳ קבלת התורה בזמן המקודש

בזמן שישראל מקדשי ליה .ותורה שבכתב קבלנו ביום שבת

בשבת קודש ,ואז תהיה קבלת התורה ברוממות הקדושה של

קודש שהיא מקדושת השי״ת בז׳ בסיון .ולכן נכון שביום ששי

זמן המקודש ,ובגמרא שם (פ״ו ע״ב) ודכו״ע בשבת ניתנה

דסיון יכולים לומר זמן מתן תורתנו ומיושבת קו׳ המג״א

תורה לישראל ,ולכן לרבי יוסי דבחד בשבא איקבע ירחא.

הנ״ל א.

א .ד״ת זה כתב הרד",ח ר׳ יעקב שלמה פרדס שליט״א ממה
ששמע מהגהמ״ח זצ״ל .וכתב הרה״ח הג״ל:
ואני הבאתי ראי׳ לדבריו הק׳ ,דבאמת יש לשאול למה אומרים

זמן מתן תורתנו ,ולמה לא אומרים זמן קבלת תורתינו .וכמו משה
קבל תורה מסיני וכדומה .ולפי הנ״ל מובן ,דביום זה ששי בסיון
הי׳ זמן מתן תודתנו .היינו שניתן הכח לחכמי ישראל לדרוש תורה

ארץ צבי  -ב פרומר ,אריה צבי בן חנוך הנדל עמוד מס (382הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ארץ

תב

צבי

ליקוטים  -מועדים

ע״ב דניון ועקירה צורך הנחה חשיב כאלו הוא בעידנא ,ה״נ

והנה מה שתקנו בתפלה י״ח ברכות י״ל ,שהוא כנגד י״ח

מה שהמרור (היסורין) הוא צורך המעש״ט המרומז במצה,
חשיב כאלו הוא אז בעידנא ,ע״ב גם היום כורכין ואוכלין

ימים טובים דאורייתא! ז׳ ימי פסח וח׳ ימי סוכות

ביחד ,לרמז ע״ז שהגיעו למטרה ביסורי מצחם ,והביאום לידי

ויום א׳ דשבועות ויום א׳ דר״ה וא׳ יוה״ב ס״ה י-ח ימים,
משום דביו״ט כתיב (שמות בג ,יז)! יראה כל זכורך את פני

מעש״ט ,וזה הרמז שאם המרור הוא צורך המצה דהיינו שהגיע

האדון ד׳ ,וככה הוא בתפלה (ברכות כ״ח ע״ב) דאי׳ דצריך

המטרה אז סגי במשהו ואין צריך יותר.

שיכוון את לבו כנגד בית הקדשי הקדשים ,וסמך לזה ,דביום

השני של הימים טובים ,מזכריגן תחיית המתים ,דהיינו בשבת

וכעי״ז

איתא בשם הבעש״ט ז-לח על הגמ׳ ערכין (ט״ז
ע״ב) :עד היכן תכלית יסורין וכר .דאם מגיע

חוה״ם פסח ,ויכול לחול מן יום ב׳ של פסח והלאהפ ולא קודם

לכז /ככה בברכה שנייה של שמ״ע מזכירין תחה״מ.

התכלית שיתעורר בתשובה על ידן סגי ביסורין נאים כעין

גם י״ל ,דטל מתחילים ג*כ ביום שני של הימים טובים,

הני דוזשיב החם בערכין ,ויש להוסיף נופך דהנה קי״ל דמרור

דברש״י ר״ה כ! ד״ה חצות לילה וכו׳ דליל פסח עד חצות

בעי כזית (עכ״פ מדרבנן) וכורך לא צריך כזית ,ולפמש״ב

נמשך אחר ער״ס ,וחשיב כיום עצמו עיי־׳ש .א״כ אחר חצות
חשיב כיום חדש ,נמצא דזזשיב כאלו מתחילת טל ביום שני,

צריך שיעור ,אבל כשהוא ביחד עם המצה דמרומז דעקירה

ע״כ מזכירין טל בברכה שנייה של שמ״ע ,ועפ״ז י״ל .דמה

א״ש טובא ,דהשתא דהמרור אינו מגיע לתכלית ,והוא בפ״ע׳

צורך הנחה ,היינו דהמרור הוא צורך המצה והגיע למטרה,

דכיום יש י״ט ברכות בשמ״ע עם ולמלשינים הוא משום,

אז מגי במשהו כפי׳ הבעש״ט חל! עד היכן תכלית היסורין

דלפי הנ״ל יש י״ט ימים טובים ,כי יו״טיא׳ של פסח נחשב

וכאמור ,ונכון בס״ד מאד.

כשני ימים.

שבועות
מה

בש״ם ס״ק דברכות (ד׳ ע״ב)! דבל האומר תהלה לדוד בכל

שאמרתי לחבר סוף עשרת הדברות שהוא לא תחמוד
(שמות מ יד) עם תחילתן ,שיהיה נעוץ סופן עם תחילתן,

יום ,מובטח לו שהוא בן עוה״ב .משום דאית ביה פותח את

דהנה ידוע קושית הראב״ע ז״ל על לאו דלא תחמוד ,מה שייך

׳־׳’־ידך ומשביע לכל חי רצון ,וקשה לי מאד למה לא אמר משום

ע״ז לאו ,הלא הלב בע-כ חומד .ואיך שייך כה״ג לאו ,דבשלמא

דאית ביה עיני כל אליך וגו׳ ואתה נותן להם את אכלם .שזה
פסוק מקודם להנ״ל.

שנאמר לאו ,שאעפ״י שחומד לא יעשה כמאוויו על זה שייך
שפיר ,אבל שיהיה לאו שלא יחמוד כלל .לכאורה אין זה

אפשר ,זה תורף קושיתו*

ונראה

לענ-ד ,דהנה המצוד .הראשונה היא (שמות כ ,ב>!
להאמין בהשגחה פרטית ,שהשי״ת משגיח ומקציב

לכל אחת מסח די פרנסתו בעושר וכבוד והנאה .וא״א לקחת
לעצמו משהו כבוד או תענוג אפי׳ כחוט השערה ,רק כפי מסת

ונראה,

אנפרמענט בלע״ז .וחיינו בג״ל .שמלבד שמשפיע גוף המאכל,
הוא משפיע גם כן במידה ובמשקל מצומצם כמה קורת רוח
יהיה לו מאכילה זו ,וזה שבח יותר ,ע״כ נקטה הגם׳ פסוק

זח .פותח את ידך וגו׳.

הנגזר עליו מן השמים ,ולא זו לבד ,אלא אפי׳ במה שנגזר עליו
כבר ,יש השגחה פרטית ,כמה הנאה ומילוי רצון יהיה לו מזה,

כדברי האבות דרבי נתן פרק ל״ז הלכה ט׳! שניים אוכלין

רזה יותר שבח דעל הפסוק! ומשביע לכל חי רצת,
פירש״י בתהלים (תהלים קמה .טז)! קורת רוח,

היוצא

מזוב דיש פני אדם אוכלין מאכל שווה ,וזה טועם
ונהנה ,וזה טועם ואינו נהנה .וכן בכל דברים

מקערה אחת ,זה טועם לפי מעשיו וכו׳ ,ולענ״ד זה מד .דאי׳

ערבים שבעולם ,יש שיש לו דירה רחבה וכלים נאים יותר

ח .עי׳ נססר "בן סורח יוסף" להגה״ק בעל ה״תולדות" דף ס״ד
בשמו.
ט .העיר בזה הרב רצ״י לערער שיחי׳ ,דביום ב׳ של פסה לא
יכול לחול שבת — דהרי לא בד״ו פסה וצ״ע.

ראה בארץ צבי עה״ת ע׳ ר׳ םש״כ בזה ,וכדבריו באן תי׳
א.
בהקדמתו לשו״ה ארץ צבי ת״א סוף אות ו׳ ,ונעתק לארץ צבי על
מועדים ע׳ ר&״ה( .ושם כתב :במקו״א כתבתי וכו׳’ ,וכוונתו לדבריו

כאן)( .ועי׳ גם לעיל בחלק הדרושים סוף דרוש י׳).
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תג

מתבירו ,ומ*מ תכירו מתענג ונהגה יותר ,ומלא ברכת ה

תחמוד ,ובשבת ל״א ע״א דוצהבת לרעך כמוך הוא כולל כל

ושבע רצון יותר מחבירו ,וזה העיקר כמובן ,כי לוא יינתן

התורה ,והוא מתאים עם הפייט החל ,כיון שהוא נגד לא

לאדם כל חמדת התבל ולא יהגה מהם ולא יתענג בהם ,מה

תחמוד ,ולא תחמוד כולל כל התורה.

בצע בזה.
והמעמיק ומתבונן בזה לא שייך אצלו לאו דלא תחמוד ,כי

העיקר מה שחפץ החפץ של חבירו הוא כדי
שיהיה מתענג וישבע רצון ולקורת רוח .ולוא ידע בי לזה צריך

בספר לב טובנ.סעיף ם־ט כתב! הרואה חפץ יפה אצל

גזירה מיוחדת מן השמים ,הנה לא יועיל ולא יצלח להשיג

חבירו ,יזהר שלא יחמוד ,שלא יעבור בלא תחמוד,

מטרתו בהשגת החפץ שחומד ,ואם ירצו בשמים להשביעו

וצייד להיות זהיר ,ולחשוב דהיה רוצה חפץ כזה אבל לא

עונג נפשו וקורת רוח ,יוכל להשיג מהחפץ שיש לו עכשיו

חפץ זה עצמו עי״ש .משמע דבכהאי גוונא אין עובר בלא

יותר ממה שישיג מהחפץ שחומד( ,אף שנדמה לו שאם אך

תחמוד ,ובספר .דרך פקודיך" להגאון הקדוש בעל «בני
יששכר" ו הביא מאלשיך דגם בהאי גוונא אסור.

ישיג החפץ שחומד ימצא די סיפוק וקורת רוח ,הוא רק מעשה
בעל דבר והסתת היצה״ר ודמיון שוא) ,וע״כ כפי מה שאדם

מעמיק לשאוב לתוך תוכיות ופנימיות לבו את עמקות האמונה
במצוד .הראשונה דעשרת הדברות שהוא אגבי ה״א ,שהיא
אמונת ההשגחה ,לפיהו יוכל להנצל מלאו דלא תחמוד ,ובזה

בירושלמי

גיטין (פרק ז׳ הלכה א׳) דהנותן גט לאחר ל׳

ונשתטה בתוך ל׳ -ריש לקיש סבר דהוי גט,

נעוץ טוף עשרת הדברות בתחילתן ודחק היטב.

דאזיל בתר מעשה .ורבי יוחנן סבר דלא הוי גט דאזיל בתר
חלות ואז הי׳ שוטה ,ויש לפרש בזה אח דברי הירושלמי
פר׳ חיי שרה (בראשית כד ,כב) ד״ה ויקה

(חגיגה פ׳׳א ד",ב) גבי יום טבוח דהוי אתר עצרת .דר־׳י סבר
דהקרבנות שייכים לכל המשמרות כמו יחט ,ור״ל סבר דשייד

האיש וכו׳ כתב בשם פייט לשבועות ,דעשרת

למשמר השבוע ,וי״ל דר״י ור״ל אזלי לשיטתייהוה ,דר״י

הדברות בלא תחמוד כלולים .עי״ש ,וידוע דבל תרי״ג מצוות

דסבר שם דל״ה גט ואזיל בתר חלות ,והבא הוי תשלומין על

בכלי יקר

כלולים בעשרת הדברות ב וממילא כל התרי׳־ג מצוות בלולים

יחט ,א׳׳כ החלות היו אתמול ביחט ,ולנד ס״ל דשייד לכל

בלא תחמוד ,ועי׳ במדרש (ויקרא רבה פרשה כד ,ה) הובא

המשמרות .ור״ל סבר דאזיל בתר מעשה .ומעשה ההקרבה

ברמב״ן קדושים (ויקרא) דואהבת לרעד כמור כנגד לא

הי׳ בחול ,ולכד ס־ל דשייר למשמר משבוע זו ודחק היטב.

ראש השנה
מבואר בזוה״ק (ח״א מ״ד ע״ב) רעיקר העצה בר״ה.
להתפלל בתוך כלל ישראל ,וזה שכתוב (מלכים ב.
ד ,יג) :בתוך עמי אנכי יושבת א ,והביאור ,כי אין שליטה
לשטן רק למי שאינו בתיך הכלל .כמו ששליטת עמלק לא
ב .כמש״ב רש״י (שטות כד ,יב) מרבינו סעדיה גאון .ועי׳ בתשו׳
הגאונים — שערי תשובה סי׳ קמ״ט ובערוד (ערך תפל) בשם

רבינו חננאל ע״ש.
ג .הוא לקוסי דינים בלשון אידיש ,מר׳ יצחק ב״ר אליקים ,נדפס
לראשונה בפראג ש׳׳פ.
ד .ע״ש מצוה ל״ה חלק החבור אוח ב׳ מאלשיך ד,ק׳ בפי׳ על

היתד ,רק על הנחשלים אחויד שהענן פולטם ,ועמלק תמצית

של עשו ,ככה אין שליטה לם״מ שהוא שרו של עשו רק על

הנחשלים אחריד• ומה״ט איתא בשם האריז״ל ,לומר קודם

התפילה שמקבל על עצמו מ״ע של! ואהבת לרעד נמוך .ני
עי׳ בספר ״אבן ישראל״ להגרי״י פיקרסקי שליט״א ע׳ ,38
ה.
מש״ב עוד בזה .ומש״כ לעיל בשחת סי׳ פ״ד מדברי הגהמ״ח זצ״ל
המובאים בספר מחשבת הקודש ת״א סי׳ נ׳ ס׳׳ק ל״ו עוד משיטת
ד״י ור׳־ל נזה.
א .עי׳ בארץ צבי מועדים ע׳ קכ״ג מש״כ בביאור מכתב הרה״ק
מפרשיסחא זצ״ל (שנדפס בקרם "קול שמחה") נזה.

משלי (ו ,בה) ע״ש.

ארץ צבי  -ב פרומר ,אריה צבי
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סימןקנד דיני תשמיש קדושה
ונרות בהכנ״ס

י״ט

בתים וחצרות שמתקבצין בהם להתפלל
באקראי וכו׳ אין בהם שום קדושה [לשון השו״ע
ס״א] .ועזרות שלנו לא עדיפי מבתים והצירות
שאינן מתפללין בהם אלא כשהם נדחקים ומ״מ
אפשר לומר וכו׳ [לשון המ״ב ס״ק ג׳] .נ״ב :עיין
ירושלמי מגילה פ"ג ה״ג ,ובגליון הש״ס שם ס״ק

כ׳
כ״א
כ״ב
כ״ג
כ״ד

ב׳.

כ״ה

סיכום שיטות הראשונים בביאור מצות
לא תחמד

כ״ו

סיכום שיטות הראשונים בביאור מצות
לא תתאוה

[י.י.ז.].

סימן קנו סדר משא ומתן

__,

^בביאור מצוות לא תחמד ולא תתאוה
; מאת הרה״ג רבי מאיר זיצמן שליט״א
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פירוש האבן עזרא והספורנו
דעת הרמב״ם והשו״ע
שיטת הראב״ד
שיטת התום׳ בסנהדרין כ״ה:
שיטת החינוך
".הדין במחשבה או בהפצרה לבד,
לרמב״ם ולחינוך
דעת הרמב״ם והשו״ע במצות לא
תתאוה
דעת החינוך במצות לא תתאוה
סתירה ברמב״ם בין דבריו שבספר
המצוות לדבריו שבמשנה תורה

דעת היראים והסמ״ג והסמ״ק
חילוק בגדר איסור לא תחמוד בין
הרמב״ם לבין רבינו יונה (מהגאון רבי
זלמן נחמיה גולדברג שליט״א).
אופני ההשתדלות האסורים בלא תחמוד
ובלא תתאוה ,לרמב״ם וסייעתו
עוד בענין הנ״ל
עוד בענין הנ״ל
איכות המחשבה האסורה משום לא
תתאוה לרמב״ם וסיעתו
לא תחמוד בצדקה
בחפץ העומד למכירה
אופנים שעובר משום גזל ולא משום לא
תחמוד

הרוצה למכור חפץ ומפציר בחבירו

שיקנה ממנו
משתמש בקרקע חבירו בעל כרחו
מסכת כלה רבתי פרק ו׳
ציונים לדברי רבותינו ולמחברי דורנו
דברי חיזוק והתעוררות מלוקטים
מחז״ל ומרבותינו ראשונים ואחרונים
עוד במעלת השמח בחלקו

א.
צוונו הבורא יתברך במעמד הר סיני :לא
תחמד בית רעך ,לא תחמד אשת רעך ועבדו
ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך .ומשמע
בכמה ממפרשי התורה דהם מפרשים שנצטווינו
בזה שלא לחשוק חפץ או ממון של חבירו ,דהיינו
שלא לחפוץ שיהיה זה החפץ שלו .והם האבן
עזרא והספורנו והאברבנאל והבית הלוי על
התורה ,שהקשו :רבים יתמהו על זאת המצוה איך
יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בלבו כל מה
שהוא נחמד למראה עיניו ,עכ״ל האבן עזרא,
ע״ש מה שתירץ (והעתקתי דבריו לקמן באות
כ״ג) .וכן תירצו הספורנו והאברבנאל אע״פ שלא
העתיקו הקושיא .וכן הקשה הבית הלוי על
התורה ,ותירץ באופן אחר ,ע״ש .וקושיא זו
שייכת רק אם המצות היא בלב ,אבל אם המצוה
היא במעשה פשיטא דלא שייכא קושיא זו .ואפי׳
אם נפרש שהמצוה היא בלב ,מ״מ נראה דלא
שייכא קושיא זו אא״כ נפרש שהמצוה היא שלא
לחשוק חפץ של חבירו וכמשנ״ת ,אבל אם נפרש

המצוה כמו שפירש החינוך וכמשי״ת בעזהשי״ת,
לא שייכא קושיא זו ,ולכן החינוך גופיה לא
הקשה קושיא וו בלא תחמוד אלא בלא תתאוה
(במצוה תט״ז).

וכן משמע ברבינו בחיי בפרשת יתרו בביאור
מצות לא תחמד וז״ל :ועיקר המצוה שיתיאש
האדם מכל מה שיש לחבירו קרקע ומטלטלין,
ויפנה לבו מן המחשבה הואת שלא יחשוב בהם
ולא יחמדם.
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ופירוש זה הוא המורגל בפי העולם ,אמנם
לפי מיעוט עיוני מצאתי כן רק במפרשי התורה
אבל בפוסקים לא מצאתי מי שיכתוב כן (אמנם
יש ראשונים המפרשים כן בלא תתאוה וכמשי״ת
בעזהשי״ת).
ויש בראשונים כמה שיטות בביאור מצוה זו,
«־»
וכמשי״ת.

ב.
דעת הרמב״ם והשו״ע במצות לא
תחמוד
כתב הרמב״ם בפרק א׳ מגזילה הל׳ ט׳ וז״ל
כל החומד עבדו או ביתו וכליו של חבירו או דבר
שאפשר לו שיקנהו ממנו ,והכביד עליו ברעים
והפציר בו עד שלקחו ממנו ,אע״פ שנתן לו דמים
רבים ,הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר לא
תחמוד .ואין לוקין על לאו זה מפני שאין בו
מעשה .ואינו עובר בלאו זה עד שיקח החפץ
שחמד ,כענין שנאמר לא תחמוד כסף וזהב עליהם
ולקחת לך ,חימוד שיש בו מעשה ,עכ״ל.
והראב״ד תמה על מש״כ הרמב״ם דהו״ל לאו
שאין בו מעשה ,וז״ל :אמר אברהם לא ראיתי
תמה גדול מזה ,והיכן מעשה גדול מנטילת החפץ
וכו׳ .ופירש המ״מ בטעם פלוגתת הרמב״ם
והראב״ד וז״ל :הלך הרב המשיג לשיטתו שכתב
שאם אמר רוצה אני המוכר ,שהלוקח פטור [פי׳
דלראב״ד איסור לא תחמוד הוא נטילת החפץ
שלא כדין ,ולכן כתב דמיירי דוקא כשלקח את
החפץ בע״כ של המוכר דאז לקיחת החפץ היא
שלא כדין ,וא״כ יש בו מעשה] ,אבל דעת רבינו
ז״ל שהאיסור אף ברצון המוכר הוא ,ועל כן כתב
שאין בו מעשה ,לפי שנטילת החפץ ברצון המוכר
הוא נעשה [וכיון שכן הנטילה בעצמה אינה
איסור] ,אבל ההשתדלות אשר השתדל כדי
לרצותו הוא האיסור ונגמר בשעת המקח,
ובהשתדלות לא היה מעשה ,עכ״ל .ועיין בספר

ברכת פרץ בפרשת יתרו מה שכתב והרחיב בזה.
וכן דעת הרבינו יונה בשערי תשובה שער ג׳
סי׳ מ״ג .וז״ל :לא תחמד בית רעך ולא תתאוה
בית רעך ,הוזהרנו בזה שלא להתעולל עלילות
ברשע לקחת שדה וכרם וכל אשר לרענו ,גם כי
נתן מכרם .והוזהרנו גם על מחשבת הדבר הרע
הזה שלא נסכים במחשבתנו לעשותו ,שנאמר לא

הלכה

תחמוד .ואם יכסוף אדם שימכור לו חבירו שדה
או כרם או אחד מחפציו ולא יש את נפשו למכרו
ואם יפצר בו ברוב דברי תחנונים יבוש להשיב
פניו ,אסור לפצור בו כי זה כמו הכרח ואונס.
והחומר לקחת כל חפץ ,והוא איש נכבד שאם
ישאל שאלה אור פניו לא יפילון ,אסור לשאול
מעם רעהו מקח או מתת ,בלתי אם ידע כי נתון
יתן לו בנפש חפצה ולא ירע לבבו בתתו לו,
עכ״ל.
וגם הטוש״ע בחו״מ סי׳ שנ״ט סעי׳ י׳
העתיקו דברי הרמב״ם ופסקו כדבריו .וכ״כ בספר
חרדים (סמוך לתחילת מצוות לא תעשה) ,וכ״כ
הגר״ז בחלק חו״מ הל׳ גזילה וגניבה סעי׳ ה׳
והערוה״ש שם סעי׳ ט.
וכ״כ העמק דבר כפרשת יתרו ,וז״ל :לא
תחמד אשת רעך וכו׳ ,שמשתדל שיגרשנה הבעל,
וכיוצא בוה מיירי המקרא בכל אשר לריעו
שמשתדל שימכור לו ,ורק הקדים הכתוב אשת
רעך ללמדנו דמיירי באופן שאינו עומד למכור
כמו באשה שאין ביד הבעל למכור אותה לאחר,
עכ״ל( .ופרט זה יתבאר עוד לקמן).
וכ״כ הח״ח בספר המצוות הקצר מצות לא
תעשה מ׳ ,ובסוף שמירת הלשון ,וז״ל שם :עוד
אמרתי לעורר על דבר אחד שנכשלין בו בנ״א.
הנה ידוע שעון גזל הוא בין מאחרים ובין
מקרוביו ,ואפי׳ מאביו ואמו ,כדאי׳ בב״ק גזל
משל אביו וכו׳ .ופשוט דהוא הדין הלאו דלא
תחמוד שייך גם כן לכל .ועיין בחו״מ דהלאו דלא
תחמוד אינו בחומד בלב לבד ,כי אם כשמרבה
עליו רעים להפצירו עד שיתן לו .וא״כ לפי זה אם
נתקשר עם אחד בכתיבת התנאים להשיא לו בתו,
וגמרו ביניהם הנתינות של כל אחד דקודם הגמר
הרשות ביד כל אחד לבקש מה שבלבו ,דבלא זה
אינו רוצה להתקשר עמו .ולאחר זה הפציר
במחותן שיוסיף לו עוד ועוד ,לכאורה יש בזה
הלאו דלא תחמוד .וכן כל כהאי גוונא נתינות של
רשות [לאפוקי של צדקה] שאין בלבו של הנותן
ליתן כי אם לאחר הפצרת רעים ,יש בזה משום לא
תחמוד ,עכ״ל.
ויש להעיר דדבר זה מצוי הרבה בין חברים \
\
וקרובים וצריך להזהר בזה.
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ובעצם דברי השמירה הלשון שמבואר
בדבריו שהמפציר בחביוו שיתן לו ממון עובר
בלא תחמוד ,עיין משי״ת לקמן באות י״ח.

ג.

שיטת הראב״ד
והראב״ד בפ״א מהל׳ גזלה הל׳ ט׳ כתב דלא
תחמוד היינו דוקא בגוונא שהמוכר לא אמר רוצה
אני .ועיין מ״מ שביאר דס״ל לראב״ד דאיסור לא
תחמוד הוא נטילת החפץ בעל כרחו של הבעלים,
ומשו״ה כתב הראב״ד דהו״ל לאו שיש בו מעשה,
ומה "ט נמי כתב דהטעם דלא לקי על לא תחמוד
הוא משום דחייב להשיב את החפץ לבעליו והו״ל
לאו שניתן להשבון ,דכיון דהבעלים לא אמר
רוצה אני לא חלה המכירה והוא עדיין של בעליו.
ומשמע בראב״ד דגם הוא מודה לרמב״ם דלא
תחמוד הוא אפי׳ אם נתן דמים ,וכמשמעות הגמ׳
בב״מ ה.:
^וכשיטת הראב״ד כתבו גם התוס׳ בסנהדריןכ״ה :ד״ה מעיקרא בתירוצם השני ,וכן מצדד
המ״מ ,וכן משמע בספר יראים סי׳ קט״ו
(במהדורה שעם פי׳ תועפות ראם).

ד.
שי׳ התוס׳ בסנהדרין כ״ה:
כתבו התום׳ בסנהדרין כ״ה :ד״ה מעיקרא
וז״ל :וי״ל דלא תחמוד משמע דלא יהיב דמי ,וכי
יהיב דמי ליכא לא תחמוד כלל .וא״ת והא אמרינן
בפ״ק דב״מ (ה ):לא תחמוד בלא דמי משמע להו,
משמע לאינשי דווקא הוא דמשתמע כך אבל הם
טועים דלא תחמוד הוא אפי׳ בדיהיב דמי ,וי״ל
דמשמע להו דקאמר ר״ל דכן נמי הוא האמת,
עכ״ל .וכ״כ הסמ״ג במצות ל״ת קנ״ח.
וכן כתב בספר כריתות (לר״ש מקינון) שער
ג׳ סי׳ קמ״ד וז״ל :מצינו לשון "משמע להוי׳ וכן
הלכתא ,כי הא דפרק קמא דבבא מציעא לא
תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו ,וכן האמת.
ומשמע להו ר״ל וא״כ אין העולם טועים בזה
וכו׳.
ובתירוצם השני כתבו התוס׳ דהיכא דלא
אמר רוצה אני עובר בלא תחמוד אפי׳ אם יהיב
דמי ,וכשיטת הראב״ד וכנ״ל .וכן מבואר בתוס׳
ב״ק ס״ב .ד״ה חמסן( .ומה שכתבו שם התוס׳
שחמסן מדאוריתא היינו דוקא היכא דלא יהיב

ר^ה
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דמי ,היינו לגבי מאי דכתיב ביה בחמסן אל תשת
ידך עם רשע להיות עד חמם ,דס״ל לתוס׳ דאיכא
למשמע מהתם דחמסן פסול לעדות מדאוריתא.
ועל זה כתבו התוס׳ שחמסן הוא דוקא בדלא יהיב
דמי .אבל לא תחמוד איכא אפי׳ בדיהיב דמי,
וכמש״כ התוס׳ שם להדיא בראש הדיבור).
ויל״ע אם מש״כ התום׳ בתי׳ הראשון דהיכא
דיהיב דמי ליכא לא תחמוד כלל ,מיידי בדאמר
רוצה אני או אפי׳ בדלא אמר רוצה אני .ונראה
דמיירי אפי׳ בדלא אמר רוצה אני ,דהרי הגמי
בב״מ ה :מיירי בדלא אמר רוצה אני ואפ״ה כתבו
התום׳ דכן הוא האמת דאם יהיב דמי ליכא לא

תחמוד.
ונראה דאע״ג דכתבו התום׳ דליכא לא
תחמוד ,איסורא מיהא איכא (עכ״פ מדרבנן),
והראיה מדפסלו רבנן חמסן לעדות (סנהדרין
כ״ה ):ומדמשביעין אותו שבועה שאינה ברשותו
(ב״מה.):
שו״ר בספר קודש ישראל (הנדפס עם ספר
הליכות עולם להרב אברהם יוסף אהרמן
שליט״א) סי׳ כ״ז ,שכתב דגם תוס׳ מודים שאסור
מדאוריתא משום גזל ,דכיון דלא אמר רוצה אני
והקנין לא חל ודאי יש כאן גזל ,אלא דמ״מ אינו
נפסל בכך לעדות כיון דעיקר הלאו דלא תגזול
לאו בהכי מיירי ,וע״ש שהאריך .ומסתברא
כוותיה.
אמנם עיין בקוב״ש ב״ק סי׳ א׳ שלא כתב כן.

ה.
שיטת החינוד
כתב החינוך במצוה ל״ח וז״ל :שלא להעלות
במחשבתנו לעשות תחבולה לקחת לנו מה שהוא
לזולתנו מאחינו ,שנאמר לא תחמוד בית רעך וגו׳.
וכבר הוכיחו ז״ל מפסוק אחר וכו׳ שאיסור לאו
דלא תחמוד אינו נגמר עד שיעשה בו מעשה.
ואפי׳ נתן הדמים לחבירו על החפץ עובר ג״כ על
לאו דלא תחמוד ,שאין לאו דלא תחמוד נתקן
בנתינת הדמים כל זמן שדרך הכרח לקחו ממנו,
כן הוא הפי׳ האמיתי לרבותינו ז״ל ,עכ״ל .וכן
מבואר גם בשערי תשובה (שער ג׳ סי׳ מ״ג)
שבאיסור לא תחמוד הוזהרנו שלא להסכים
במחשבתנו לעשות תחבולה לקחת חפץ של אחר,
וכבר העתקתי דבריו לעיל.
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והנה פתח החינוך באיסור מחשבה וסיים
שאין האיסור נגמר עד שיעשה מעשה ,ונראה
בביאור דבריו שעצם איסור לא תחמוד הוא
המחשבה [כי לשון חמדה נופל על חמדת הלבן,
אלא דילפינן מקרא דבמחשבה גרידא לא נשלם
האיסור עד שיעשה מעשה.

[ודעת הרמב״ם והשו״ע דמחשבה זו אסורה
מדין לא תתאוה ,וכמשי״ת בס״ד].
ובמש״ב החינוך שאין לאו דלא תחמוד נתקן
בנתינת הדמים כל זמן שדרך הכרח לקחו ממנו,
יש להסתפק אם היינו דוקא בדלא אמר רוצה אני,
וכשי׳ הראב״ד ,או כהרמב״ם דס״ל דאיסור לא
תחמוד הוא אפי׳ כשאמר רוצה אני ,כיון שלא
מכר לו מרצונו אלא מחמת האונס וההפצרות.
[ועיין מנ״ח ובהערה ט׳ שבגליון ספר החינוך
בהוצאת מכון ירושלים].
עוד כתב החינוך וז״ל :משרשי מצוה זו לפי
שמחשבה רעה היא זו ,וגורמת לאדם תקלות
הרבה .שאחר שיקבע במחשבתו לקחת ממנו
אותו הדבר שחמד ,מתוך אותה תאוה רעה לא
ישגיח בשום דבר ,ואם לא ירצה חבירו למכרו
יאנוס אותו ממנו ,ואם יעמוד כנגדו אפשר
שיהרגנו ,כאשר מצינו בנבות שנהרג על כרמו
שחמד ממנו אחאב .דיני המצוה איך ראוי
להתרחק הרבה מן המדה הרעה הזאת מבוארים
במקומות בתלמוד בפיזור ובמדרשות .ונוהגת
בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות .ועובר
עליה וחמד אפי׳ עשה בו שום מעשה אינו חייב
מלקות לפי שהוא דבר שניתן להשבון ,שהרי אפי׳
אנסו ממנו להשבון ניתן ,ומ״מ הרי הוא כעובר
על מצות מלך יתעלה וכמה שלוחים יש למלך
יתעלה ליטול נקמתו ממנו ,עכ״ל.
.1

הדין במחשבה או בהפצרה לבד,
לרמב״ם ולחינוך
הנה שיטת הרמב״ם דאיסור לא תחמוד הוא
ההפצרה בחבירו שיתן לו החפץ ,ומ״מ כתב
הרמב״ם דאינו עובר בלאו עד שיקח החפץ
שחמד ,ויל״ע האם ביאורו הוא דהיכא דלא לקח
החפץ לא עבר כלל ,או שגם בזה יש איסור אלא
שלא עובר על הלאו בשלימותו עד שיקח החפץ

הלכה

שחמד (ואם לא לקח הו״ל כעין חצי שיעור) .וגם
בדעת החינוך יש להסתפק כן.
וכתב הסמ״ק במצוה י״ט וז״ל :שלא לחמוד
דכתיב לא תחמד ,ואע״ג דאמרינן במכילתין יכול
בדברים ת״ל ולקחת לך מה להלן מעשה אף כאן
מעשה ,מכל מקום נראה שאף בלב אסור אך אינו
נגמר להתחייב עליו עד שיעשה מעשה ,עכ״ל.
וכתב בפירוש זה השער על השערי תשובה
(שער ג׳ סי׳ מ״ג) ,דגם דעת רבינו יונה כן היא,
דהרי כתב הרבינו יונה להדיא וז״ל :והוזהרנו גם
על מחשבת הדבר הרע הזה שלא נסכים
במחשבתנו לעשותו ,שנאמר לא תחמוד ,עכ״ל,
ומ״מ משמע מסדר דבריו שעיקר לאו דלא תחמוד
היינו שלא להשתדל לקחת ממון של אחר
בתחבולות או באונס.

ז.

דעת הרמב״ם והשו״ע במצות לא
תתאוה
כתב הרמב״ם בפ״א מהל׳ גזילה הל׳ י׳ וז״ל:
כל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חכירו וכן
כל כיוצא בהם משאר דברים שאפשר לו לקנותן
ממנו ,כיון שחשב בלבו האיך יקנה דבר זה ונפתה
לבו בדבר ,עבר בלא תעשה ,שנאמר לא תתאוה,
ואין תאוה אלא בלב בלבד.
והטוש״ע [בסי׳ שנ״ט סעי׳ י׳] העתיקו דבריו
ופסקו כותיה.
וכ״כ הגר״ז בחו״מ הל׳ גזילה וגניבה הל׳ ה׳,
והח״ח בספר המצוות הקצר מצות ל״ת מ״א,

והערוה״ש בסי׳ שנ״ט סעי׳ ט׳.
וכן משמע ברמב״ן בפי׳ התורה בפרשת ראה
פרק י״ג פסוק ט׳ וז״ל :ואלו הלאוין כמו לא
תתאוה ולא תחמוד ,שאם התאוה בלב עובר בלאו
הראשון ואם הוסיף לעשות כאשר חשב עובר גם
בלאו השני ,עכ״ל[ .אמנם בעצם איסור לא תחמוד
משמע מדברי הרמב״ן בפרשת ואתחנן דלא ס״ל
כרמב״ם אלא כהראב״ד או כהתוס׳ בסנהדרין,
וממילא גם בלא תתאוה עובר רק אם חשב לקחת
ממנו בעל כרחו ,וכמש״ב המ״מ בדעת הראב״ד].
וכבר נתבאר דדעת החינוך והרכינו יונה
דכה״ג אסור משום לא תחמוד.
עוד כתב הרמב״ם שם בהל׳ י״ב וז״ל :הא
למדת שהמתאוה עובר בלאו אחד ,והקונה דבר
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שהתאוה בהסצר שהפציר בבעלים או בבקשה
מהן עובר בשני לאוין ,לכך נאמר לא תחמד ולא
תתאוה .ואם גזל עובר בשלשה לאוין ,עכ״ל.

ח.
דעת החינוך
כתב החינוך במצוה תט״ז וז״ל :שנמנענו
לקבוע מחשבותינו להתאות מה שביד אחד
מאחינו בני ישראל ,לפי שקביעות המחשבה
בתאוה על אותו דבר יהיה סיבה לעשות תחבולה
לקחת אותו ממנו ואף על פי שאין רצונו למכרו,
או על ידי מקח או על ידי חליפין או בחזקה אם
לא נוכל בענין אחר ,ועל זה נאמר ולא תתאוה בית
רעך וגו׳ .ושם בסו״ד כתב החינוך וז״ל :ועובר
על זה וקובע מחשבתו להתאוות מה שיש לזולתו
עובר על לאו זה ,ואין בו מלקות לפי שאין בו
מעשה ,אבל ענשו גדול מאוד לפי שהוא סיבה
לכמה תקלות כמו שידוע במעשה אחאב ונבות,
עכ״ל.
ויש חילוק גדול בין דעת הרמב״ם וסייעתו
לדעת החינוך ,דבחינוך משמע דאיסור לא תתאוה
היינו שלא לקבוע מחשבתו לחשוק ולהשתוקק
מה שביד חבירו ,ולהרמב״ם האיסור הוא דוקא
בשחשב ונפתה לבו לעשות תחבולה לקנות דבר
זה מחבירו (וכמשי״ת לקמן בס״ד באות י״ב
בד״ה וכיון).
וכשיטת החינוך משמע גם בתשובת הרא״ש
כלל צ״ה סי׳ א׳ ,שכתב וז״ל :דשלש עברות הן
בענין גזל ,הראשונה במחשבה שמתאוה בלבו
לממון חבירו ,והשניה בדבור שמדבר אילו היה
אותו הממון שלו ,והשלישית במוציא מחשבתו
ודבורו לפועל והולך וגוזל ממון חברו ,וכו׳ .ועיין
בב״ח ובדרישה בסוס״י שע״א שכתבו דמש״כ
הרא״ש שיש כאן עבירה ראשונה במחשבה ושניה
בדיבור ,אין פירושו שיש לאו בפנ״ע על הדיבור,
אלא בין במחשבה ובין בדיבור האיסור הוא
משום לא תתאוה ,אלא דהיכא שמדבר בפיו
מגדיל האיסור טפי.
וממש״ב הרא״ש שיש עבירה במה שמדבר
אילו היה אותו הממון שלו ,ש״מ שיש איסור
בעצם מה שמתאוה לממון חבירו ואפי׳ אם אינו
מחשב היאך לקנות דבר זה ולא גמר בלבו לקנות
הממון .אמנם עדיין יל״ע בדעת הרא״ש אם

ד^ה

מה

האיסור הוא משום לא תחמוד או משום לא
תתאוה.
ועיין בדרישה בסוס״י שע״א שנסתפק בדעת
הרא״ש ,וכתב דאפשר דאין זה לאו גמור ,אלא רק
עבירה משום לאו דלא תחמוד (וכמש״ב הסמ״ק
במצוה י״ט ,והעתקתיו לעיל)[ .וע״ש בב״ח].
וכ״כ הפלא יועץ בערך חמדה וז״ל :ואפי׳
אם לא השתדל רק חשב בלבו שהיה חפץ שיבוא
חפץ זו לידו הרי עבר על לאו דלא תתאוה .וצריך
להתחזק ולחשוב כי הכל הבל הבלים דברים שאין
»».בהם ממש ,ולא יחמוד ולא יתאוה ולא ישאל חפץ
במתנה מחבירו כי תכף עובר על לא תחמוד ,ואם
" הנותן לא בעין יפה נותן איכא נמי סרך גזל ,על
כגון זה נאמר ושונא מתנות יחיה.
שוב מצאתי במס׳ כלה רבתי פרק ו׳ שמבואר
שם שאסור לחשוב ממון פלוני לו יהא לי .ויתבאר
לקמן באות כ״א.
עוד כתב הפלא יועץ וז״ל :ואם רוצה
להתאוות ,ככה יתאוה ,מי יתן והיה שיזמין לי
השם יתברך חפץ כזה ,עכ״ל .והוסיף עוד וכתב:
וגם זה הבל ורעות רוח ,רק יחמוד איש להשיג
חכמה ותבונה ומדות טובות וישרות ולהדמות
לקדושי עליונין ,כגון דא מצוה לקנאות ולחמוד
ולאהבה ,עכ״ל.

ט.

הערה בדעת הרמב״ם
ויש להעיר דברמב״ם בספר המצוות מל״ת
רס״ה ורס״ו ,משמע כדעת ספר החינוך ודלא
כמש״כ בספר היד .דז״ל במצות לא תחמוד
ןמל״ת רס״הן :הזהירנו מהשים מחשבתינו
לעשות תחבולה כדי לקנות מה שברשות זולתנו
מאחינו ,והוא אמרו לא תחמוד בית רעך .ולשון
מכילתא לא תחמוד יכול אפי׳ חומד בדיבור
תלמוד לומר לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת
לך ,מה להלן עד שיעשה מעשה אף כאן עד
שיעשה מעשה .הנה יתבאר לך כי זה הלאו מזהיר
מהערים עד שנקח לעצמנו הדבר שאנחנו חומדים
אותו מממון אחינו וכו׳ .פתח הרמב״ם באיסור
מחשבה וסיים באיסור עשיית תחבולה ,ולכאו׳
כוונתו שעצם איסור לא תחמוד הוא המחשבה [כי
לשון חמדה נופל על חמדת הלב] ,אלא דילפינן
מקרא דאינו עובר במחשבה גרידא אלא א״כ בא
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לידי מעשה ,וכדמשמע בחינוך( ,ועיין משי״ת
בזה לקמן באות י״ד) .וכן במצות לא תתאוה
ןמל״ת רס״ו] משמע מלשונו כדברי החינוך,
וצ״ע.
וכבר עמד על זה רבינו הבן איש חי זצ״ל
בספרו רב ברכות (מערכת הל׳ כלל ב׳ ד״ה גם
עוד ,וד״ה והנה מפשטות) .ותי׳ בדוחק.
*.

דעת היראים והסמ״ג והסמ״ק
אבל היראים בסי׳ קט״ו והסמ״ג במצות ל״ת
קנ״ח והסמ״ק במצוה י״ט ,כתבו דלא תתאוה ולא
תחמוד חדא מילתא נינהו (למר כדאית ליה ולמר
כדאית ליה).

יא.
הערה בגדר איסור לא תחמוד לדעת
הרמב״ם ורבינו יונה

הלכה

וכעין זה פירש בדעת הרמב״ם ,רבינו הבן
איש חי זצ״ל בספרו רב ברכות (במערכת הל׳ כלל
ב׳ ד״ה ודע כי יש) .וע״ש מה שנסתפק לפ״ז.
ונפק״מ דלרבינו יונה שהאיסור הוא משום
שנוטל מחבירו בעל כרחו ,מסתבר שאין לחלק
בין חומד חפץ מסוים לחומד ממון שאינו מסוים.
משא״כ לרמב״ם שהאיסור הוא ההפצרה שהיא
מעשה החמדה ,אפשר שלא תחמוד היינו דוקא
בחומד חפץ מסוים דזה מקרי חמדה ,אבל החומד
ממון סתם ומפציר בחבירו יש מקום לומר דזה לא
מקרי חמדה ואינו עובר בלא תחמוד ,וכמו
שכתבתי לקמן בשם הגרי״ס פערלא זצ״ל.
וכן נפק״מ במש״ב הרבינו יונה הנ״ל שאיש
נכבד אסור לו לשאול מעם חבירו מקח או מתת
בלתי אם ידע כי נתון יתן לו בלב שלם ונפש
חפצה ,דלפמשנ״ת נראה שרבינו יונה לשיטתו
דס״ל שהאיסור הוא מחמת האונס שהוא אונם את
חבירו ,אבל לדעת הרמב״ם וסייעתו דמשמע
דס״ל שהאיסור מחמת ריבוי ההפצרה
וההשתדלות ,בכה״ג שלא הרבה להפציר לכאו׳
אין איסור לא תחמד.
אמנם עיין בספר רב ברכות לרבינו הבן איש
חי זצ״ל (מערכת הל׳ כלל ב׳ ד״ה המורם מכל
האמור) שמצדד שגם הרמב״ם מודה למש״כ

כתב הגאון הרב ולמן נחמיה גולדברג
שליט״א בקובץ בית אהרן וישראל (ניסן אייר
תשנ״ט) ,דנראה דהרמב״ם ורבינו יונה לאו בחדא
שיטתא קיימי ,ויש הפרש גדול ביניהם .דלרבינו
יונה האיסור הוא לקיחת החפץ בעל כרחו (וה״ה
ע״י ריבוי תחנונים עד שיבוש להשיב פניו ,דהו״ל
כמו הכרח ואונס) ,והו״ל כעין גזל .ואילו לרמב״ם
רבינו יונה שבכה״ג אסור אפי׳ בבקשה גרידא
האיסור הוא בעצם ההפצרה וההשתדלות להשיג
.־"™בלא הפצרה ,ולפמשנ״ת דבריו מחודשים ,דהרי
אה•■ח 1234547׳
חפץ של חבירו[ ,אלא שאינו עובר בלאו זה אא״כ'
איהו־גופיה מפרש שם בדעת הרמב״ם כעין
הועילו ההפצרות וההשתדלות עד שלקח החפץ].
משנ״ת וכנ״ל ,ולפ״ז לכאו׳ בכה״ג אין איסור לא
וכמש״כ המ״מ הנ״ל גבי מש״כ הרמב״ם שאין
תחמד דהרי אין כאן ריבוי הפצרה .ויש לישב.
לוקין על לא תחמוד משום שאין בו מעשה,
עוד נפק״מ דלרבינו יונה אם לבסוף נתרצו
ופירש המ״מ וז״ל :אבל דעת רבינו ז״ל שהאיסור
הבעלים לתת לו ברצון גמור אין כאן לאו דלא
אף ברצון המוכר הוא ,ועל כן כתב שאין בו
תחמוד .ולרמב״ם עבר בלא תחמוד .ואפשר עוד
מעשה ,לפי שנטילת החפץ ברצון המוכר הוא
דאפי׳ לא הכביד עליו באופן של הכבדה בעל
נעשה אבל ההשתדלות אשר השתדל לרצותו הוא
כרחו כלל ,אלא הרבה לדבר על לבו עד שנתרצה
האיסור וכו׳ ובהשתדלות לא היה מעשה ,עכ״ל.
לו ברצון גמור ,או הרבה לו ממון עד שנתרצה
והיינו שאיסור לא תחמוד איננו עצם נטילת החפץ
ברצון ,אפשר דלרמב״ם גם בכה״ג הו״ל מעשה
של חבירו ,אלא ההפצרה והכבדת הרעים להשיג
חמדה ואסור ,וכמש״כ כמה אחרונים והעתקתי
החפץ ,שזהו מעשה של חמדה.
דבריהם לקמן בסמוך .עכת״ד הגאון הרב זלמן
(בלשון אחר י״ל לפו״ר :דלרבינו יונה איסור
נחמיה שליט״א בתוספת ביאור והרחבה.
וכמדומני שהביאור הנ״ל בדברי רבינו יונה
לא תחמוד הוא משום דהו״ל כעין גזל ,והו״ל
אינו מוכרח ,דכמדומה די״ל דאע״ג דשורש
מסוג האיסורים שבין אדם לחבירו ,ואילו
האיסור הוא משום דררא דגזל ומשום שהוא בא
לרמב״ם האיסור הוא מחמת החומד בעצמו).
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ליטול ממון חבירו בעל ברחו ,אעפ״כ י״ל
דהאיסור דלא תחמוד לא מיידי בעצם הלקיחה
אלא קאי על עשית התחבולות וההכבדה על
חבירו ,דעצם התחבולות וההכבדה על חבירו בעל
ברחו נאסרו בלא תחמוד ,וצ״ע .וגם בדעת
הרמב״ם י״ל כן ,שאין האיסור משום התאוה
היתירה שבאה לידי מעשה ,אלא האיסור הוא
בהכבדה על חבירו בעל כוחו ,וצ״ע.

אופני ההשתדלות האסורים בלא
תחמוד ובלא תתאוה ,לרמב״ם
וסייעתו
כבר העתקתי לשון רבינו יונה (בשער ג׳ סי׳
מ״ג) שכתב וו״ל :לא תחמד בית רעך ולא תתאוה
בית רעך ,הוזהרנו בזה שלא להתעולל עלילות
ברשע לקחת שדה וכרם וכל אשר לרענו ,גם כי
נתן מכרם ,וכו׳ ואם יכסוף אדם שימכור לו חבירו
שדה או כרם או אחד מחפציו ולא יש את נפשו
למכרו ואם יפצר בו ברוב דברי תחנונים יבוש
להשיב פניו ,אסור לפצור בו כי זה כמו הכרח
ואונס ,עכ״ל .מבואר בדבריו שאיסור לא תחמוד
הוא דוקא בעושה עלילות ברשע או אונס לקחת
משל חבירו ,וה״ה שאסור להפציר בו עד שיבוש
להשיב פניו ,כי גם זה כמו הכרח ואוגכן .אבל אם
לא אנסו אלא פייסו ברצי כסף עד שמכרו־לו
ברצון נפשו ,שרי .וכן הרמב״ם בתחילת דבריו
והשו״ע ועוד פוסקים הזכירו איסור רק באופן
שהוא מפציר בו ומרבה עליו רעים ,ומשמע לכאו׳
מזה דאיסור לא תחמוד הוא דוקא בכה״ג ,שהוא
לוחץ על חבירו בעל כרחו דומיא דהפצר והרביית
רעים ,אבל אם מרבה לו ממון עד שמתרצה ומוכר
לו ברצון נפשו ,לכאו׳ שרי.
וכיון שאין בזה איסור לא תחמוד ,נראה
דה״ה שאין איסור לא תתאוה בכה״ג שמחשב
להרבות ממון וכה״ג כדי שימכור לו חבירו ברצון
נפשו .דאיסור לא תתאוה לדעה זו הוא דוקא
כשחושב לעשות מעשה האסור משום לא תחמוד,
וכמש״ב הרמב״ן בפרשת ראה פרק י״ג פסוק ט׳
וז״ל :ואלו הלאוין כמו לא תתאוה ולא תחמוד,
שאם התאוה בלב עובר בלאו הראשון ואם הוסיף
לעשות כאשר חשב עובר גם בלאו השני ,עכ״ל.
וכן מוכח גם במ״מ פרק א׳ מהל׳ גזלה הל׳ י׳,
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שכתב שם דלדעת הראב״ד דאיסור לא תחמוד
הוא דוקא באופן שהמוכר לא אמר רוצה אני ,ה״ה
שאיסור לא תתאוה הוא דוקא כשמתאוה לקנות
בדמים שלא ברצון הבעלים[ .וכן לרבינו יונה
הנ״ל איסור המחשבה (האסור לדידיה משום לא
תחמוד) הוא דוקא בחושב ומסכים בלבו לעשות
מעשה האסור משום לא תחמוד ,כמבואר שם
בדבריו ,שביאר שם שאיסור לא תחמוד היינו
שלא להתעולל עלילות ברשע לקחת שדה וכרם
וכל אשר לרענו ,ואח״ב הוסיף וכתב :והוזהרנו גם
על מחשבת הדבר הרע הזה שלא נסכים
במחשבתנו לעשותו ,שנאמר לא תחמוד ,עכ״ל].

אבל בספר חרדים (סמוך לתחילת מל״ת)
כתב ת״ל :וכשישתדל ליקח הקרקע או
המטלטלין מחברו שלא היה בדעתו למכרן ,אלא
שהפציר עליו וכו׳ או הרבה לו דמים עד שלקחו
אז עבר על לא תחמוד ,עכ״ל .ולכאו׳ הרבה לו
דמים מיירי שנתרצה המוכר מחמת ריבוי הדמים,
ואעפ״ב כתב החרדים שאסור משום לא תחמוד.
וכןבערוה״ש סי׳ שנ״ט סעי׳ י״ג כתב וז״ל:
ודע דמדברי הרמב״ם שהבאנו מתבאר רעל לאו
דלא תחמוד עוברים אף כשנתן מעות והמוכר
נתרצה ,ולכן יזהר אדם מלקנות שלא אצל חנוני
אם לא כשהמוכר מבקש ממנו שיקנה ,עכ״ל.
ואולי למד הערוה״ש דבר זה ממש״ב הרמב״ם
בהל׳ י״ב ,דהקונה דבר שהתאוה ,בבקשה שבקש
מהבעלים ,עובר בשני לאוין[ .ומדברי הערוה״ש
משמע לכאו׳ דאפי׳ אם המוכר הסכים למכור לו
בשויו בלא הפצרה ובלא ריבוי דמים ,נמי אסור
משום לא תחמוד כיון שהחפץ לא היה עומד
למכירה ,ואינו מוכרח ,וצ״ע] .וכן הפלא יועץ
בערך חמדה כתב וז״ל :וכל המשתדל ליקח חפץ
מחבירו בחינם או ברצי כסף עובר על לא תחמוד
וכו׳ ,ולא ישאל חפץ במתנה מחבירו כי תכף עובר
על לא תחמוד (משמע לכאו׳ אפי׳ בלא הפצרה,
וצ״ע) ,ואם הנותן לא בעין יפה נותן איכא נמי
סרך גזל [משמע מזה דברישא איירי כשהנותן
נותן בעין יפה ואעפ״ב עובר בלא תחמוד] ,עכ״ל.

וכן בברכת פרץ בפרשת יתרו בסוד״ה והנה ,כתב
דאם נתן לו דמים הרבה ועי״ז פעל שיתרצה עובר
בלא תחמוד.

בירור הלכה  -ח (ד׳ חלקי שו״ע) זילבר ,יחיאל אברהם בן בנימין יהושע עמוד מס (59הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

מח

ב<ר

או״ח סי׳ קנו

וכן משמע לכאו׳ מלשון הפרישה בסי׳ שנ״ט
ס״ק י׳ שכתב וז״ל :שכאן איירי בדברים שקשה
לאדם המוכר להיות זולתן (פי׳ כגון ביתו
כדמשמע מדברי הפרישה בסו״ד) וא״א למכרן כי
אם בקושי ומ״מ הוא אפשר לקנותן במפייס אותו
ברצי כסף טובא וכו׳ ,דעובר בלא תחמוד כשקנאן
וכו׳ ,מיירי באין לו בתים הרבה וכן אינך הם
דברים הצריכים לו ,דצריך לחשוב מחשבה איך
יכול לפייסו ולקנותו בזה דוקא שייך לא תתאוה,
עכ״ל .אמנם יש לדחות ,די״ל דהפרישה מיירי
באופן שמלבד ריבוי הממון והפיוסים הוא גם
מפציר בו ומרבה עליו רעים דהיינו לא תחמוד,
(אבל בזה לבד עדיין לא ימכור לו את ביתו דהא
א״א לו בלא ביתו ,ולכן הוצרך הפרישה לאוקמי
שמלבד ההפצר והרביית רעים הוא גם מרבה לו

רצי כסף ופיוסים) ,וכמדומה שזה קצת דוחק
בלשון הפרישה ,וצ״ע.
ובמה שהבאתי לעיל ראיה מדברי רבינו יונה
דמוכח מדברנן דבכה״ג שרי ,יש להעיר דלפי
דברי הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט״א,
שכתב שיש פלוגתא בין הרמב״ם ורבינו יונה
בגדר איסור לא תחמד ,והבאתי דבריו לעיל ,א״א
להביא ראיה מדברי רבינו יונה לדעת הרמב״ם
והשו״ע.
ושורש צדדי הספק בזה הוא ,דיל״ע בגדר
איסור לא תחמד להרמב״ם והשו״ע וסיעתם ,האם
שורש האיסור הוא כעין גזל ,והיינו שהאיסור הוא
מה שהוא בא על חבירו בעל כדחו ליטול ממונו,
[ואע״פ שלבסוף נתן לו ברצונו ,מ״מ בעצם מה
שהוא בא עליו בעל כרחו ליטול ממונו יש דררא
דממונא והו״ל כעין גזל] ,וא״כ הני מילי במפציר
או מרבה רעים שהוא בעל כרחו ,אבל אם מרצהו
ברצי כסף או שמדבר על לבו עד שמתרצה ברצון
גמור ,שרי .או ששורש האיסור הוא גודל החמדה
לממון חבירו וריבוי ההשתדלות להשיגו [שזהו
מעשה של חמדה] ,ואם זהו גדר האיסור מסתבר
שאפי׳ במרצהו ברצי כסף או שמרבה לדבר על
לבו נמי אסור ,דריבוי ההשתדלות הוא מה
שאסרה תורה בלא תחמוד( .ובפלא יועץ ובערוך
השלחן הנ״ל משמע לכאו׳ דס״ל דכל השתדלות
נאסרה [בחפץ שאינו עומד למכירה] ואפי׳ בלא
ריבוי ,וצ״ע).

הלכה

(ועיין מש״כ בזה בספר "לרעך כמוך"
בתשובת מורנו הגר״ח קניבסקי שליט״א .ועיין גם
בספר אמרי יעקב [להרה״ג ר׳ יעקב מאיר שטרן
שליט״א על חושן משפט] סי׳ ז׳ סעיף ה׳
בביאורים ד״ה או בבקשה ,שנסתפק איך הדין
בבקשה בלא הפצרה .וע״ש מש״כ לגבי אופן
שהוא פחות מבקשה) .וצ״ע בכל זה.

יג.
עוד בעניו הנ״ל
כתב הרבינו יונה הנ״ל ,דאיש נכבד אשר אין
משיבין פניו ריקם ,אסור לו לשאול מעם חבירו
מקח או מתנה ,אפי׳ בלא הפצרה ,אא״כ הוא יודע
שהנותן נותן לו בנפש חפצה .דבאדם כזה אפי׳
כשהוא רק מבקש בלבד ,הוא כמו הכרח ואונס,
עכת״ד .ואפשר שזוהי כוונת הרמב״ם במש״כ שם
(בפ״א מהל׳ גזלה) בהל׳ י״ב :והקונה דבר
שהתאוה בהפצר שהפציר בבעלים "או בבקשה
מהן" עובר בשני לאוין ,על זה נאמר לא תחמוד
ולא תתאוה ,עכ״ל .ולכאו׳ קשה דכאן כתב
הרמב״ם דבבקשה גרידא עובר על לא תחמוד ולא
תתאוה ,ואילו בהלכה ט׳ משמע דדוקא כשהרבה
עליו רעים או שהפציר בו ,אבל בבקשה גרידא
אינו עובר .ולפי מש״כ רבינו יונה ,י״ל דמש״ב
הרמב״ם בהל׳ י״ב דבבקשה מהבעלים איכא לא
תחמוד ,מיירי באדם נכבד וכל כה״ג ,דבכה״ג
אפי׳ בבקשה גרידא הו״ל כהפצר( .ובסמוך
יתבאר בס״ד עוד דרך לבאר דברי הרמב״ם).

ועל פי דברי רבינו יונה אלו כתב בספר
משפטי התורה (להרב צבי שפיץ שליט״א) (בסי׳
פ "א אות ד׳) וז״ל :אסור לבקש מחבירו לפנימיה
וכדומה ,שיתן לו חלק מדברי מאכל שקנה או
שקבל מקרוביו וכיו״ב ,אם הוא יודע שרק מחמת
שלא יכול לסרב לו הוא יתן לו את המאכל ,עכ״ל,

(וע״ש מש״כ אופני היתר בזה).

ונ״ל דמש״כ שם אם יודע שרק מחמת וכו׳,
אין לשונו מדוקדק בזה ,דהרי בלשון רבינו יונה
מוכח ,דבאופן שחבירו לא יכול לסרב לו אסור
לבקש ממנו אפי׳ אם יתכן שהאמת היא שהוא
נותן לו ברצון ובנפש חפצה ולא מחמת הבושה,

ורק באופן שיודע שהוא נותן בנפש חפצה רק אז
שרי.
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[ועדין יל״ע איך הדין באופן שהוא מסופק
על עצם הדבר האם חבירו מתביש לסרב לו ,די״ל
דהו״ל ספיקא דאוריתא ולחומרא ,וצ״ע].

יד.
עוד גענין הנ״ל
עוד שמעתי מהרב הלל כהן שליט״א מלומדי
כולל חזו״א( ,ואפשר שהוספתי או שיניתי קצת
מדבריו) ,ליישב סתירת הרמב״ם הנ״ל ,דבהלכה
ט׳ משמע דדוקא המפציר בחבירו עובר בלא
תחמד אבל בבקשה גרידא בלא הפצר ובלא
הכבדה אינו עובר ,ואילו בהל׳ י״ב כתב שהקונה
דבר שהתאוה וכו׳ או בבקשה מהן עובר בשני
לאוין .די״ל דאע״ג דבבקשה גרידא ליכא שום

איסור ,מ״מ באופן שהבקשה היא מתוך חמדת
הלב האסורה משום לא תתאוה ,דהיינו שהתאוה
וחשב בלבו היאך יקנה ונפתה לבו בדבר ,הו״ל
הבקשה גרידא מעשה חמדה ואסור משום לא
תחמוד ,כיון שבקשה זו נובעת מתוך חמדה
האסורה .ועוד דכיון שדעתו שאם לא יתרצה
בבקשה זו יוסיף להשתדל להשיג את החפץ
[דהרי מיירי שנפתה לבו בדבר] ,נמצא שבקשה זו
היא תחילת ההשתדלות המוגדרת כחמדה,
וממילא גם בקשה זו שם חמדה עליה ואסורה
משום לא תחמוד ,עכ״ד וצ״ע.
ואולי י״ל עוד כעי״ז ,דשמא י״ל דמש״ב
הרמב״ם בהל׳ י״ב שאס קנה דבר שהתאוה
בבקשה מהבעלים עובר בלא תחמוד ,אין האיסור
מחמת הבקשה אלא מחמת המחשבה ,דלשון
חמדה שייך [גם] בחמדת הלב ,אלא דבמחשבה
גרידא ליכא לא תחמוד משום דילפינן מקרא
שאינו עובר בלא תחמוד עד שיקח החפץ שחמד,
וכמש״כ הרמב״ם בהל׳ ט׳ ,ורק לא תתאוה איכא.
אבל אם הגיעה מחשבה זו עד שלקח החפץ
שהתאוה ,עובר בלא תחמוד [ויש לפלפל בזה].
וממילא בעניננו שחמד בלבו (דהיינו שחשב
תחבולות היאך יקנה דבר זה ונפתה לבו בדבר)
וגם לקח את החפץ שחמד ,עובר בלא תחמד,
ואע״ג שלקחו ע״י בקשה גרידא ולא ע״י הפצרה
האסורה משום לא תחמד .דהאיסור הוא חמדת
הלב ,אלא דיש תנאי באיסור שאינו עובר אלא
א״כ לקח החפץ שחמד ,והכא הרי נתקיים התנאי,

וצ״ע.
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וכמדומה דלפ״ז יש ליישב גם את סתירת
הרמב״ם מדבריו שבהל׳ ט׳ לדבריו שבספר
המצוות (ל״ת רס״ה) ,וצ״ע.
[ושני תירוצים אלו שייכים רק אי נימא דלאו
דלא תחמוד הוא מחמת עצם חמדתו לממון
חבירו ,וכמשנ״ת לעיל בשם הגאון רבי זלמן
נחמיה גולדברג שליט״א ,אבל אי נימא דאיסור
לא תחמוד הוא מעין גזל ומשום שהוא כופה את
חבירו למכור או לתת לו ,ליכא לשנויי הכי .ואפי׳
לפי דרך זו שהאיסור הוא משום החמדה לממון
חבירו ,נ״ל שתירוצים אלו דחוקים וקשים
מסברא ,ומ״מ כתבתים משום שהתירוץ הראשון
שכתבתי לפרש דברי הרמב״ם על פי הרבינו יונה,
נ״ל דוחק בלשון הרמב״ם].

טו.
איכות המחשבה האסורה משום לא
תתאוה לרמב״ם וסיעתו
כתב הרמב״ן בפי׳ התורה בפרשת ראה פרק
י״ג פסוק ט׳ וז״ל :שאם התאוה בלב עובר בלאו
הראשון ואם הוסיף לעשות כאשר חשב עובר גם
בלאו השני ,עכ״ל .משמע דהחושב לקחת ממון
חבירו באופן האסור משום לא תחמוד ,הרי הוא
עובר בלא תתאוה[ .וכן מבואר ברבינו יונה
ובחינוך שהעתקתי לעיל ,אלא דלדידהו איסור
המחשבה איננו משום לא תתאוה אלא משום לא
תחמוד].
עוד כתב הרמב״ן בפרשת ואתחנן ,וז״ל:
והוסיף ביאור בדבור ולא תחמוד וכו׳ וביאר כי
יכנס בכלל חמדה אפי׳ התאוה ,כי אם יתאוה
לגזול מחברו דבר מכל אשר לו ולא יוכל לעשות

כן כי הוא תקיף ממנו או שיש במקומו אימת
מלכות ,עובר בלאו הזה ,עכ״ל .ויל״ע מדוע צייר
הרמב״ן דוקא בכה״ג שהוא לא יכול לגזול.
ונראה לומר דס״ל לדמב״ן דבמחשבה בעלמא
לגזול עדיין אינו עובר בלא תתאוה ,ודוקא היכא
שנפתה לבו והסכים לעשות כדבר הרע הזה ,אז
עובר בלא תתאוה[ ,וכדמשמע בלשון הרמב״ם].
וא״כ אם יכול לגזול הרי יגזול ויעבור גם בלא
תחמוד ,ולכן צייר הרמב״ן באופן שאיננו יכול
לגזול ,דבכה״ג לא שמעינן מלא תחמוד אלא מלא
תתאוה .ואולי י״ל דזהו גם טעמו של הטור בסי׳
שנ״ט שכתב בביאור לאו דלא תתאוה דקאי על
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דברים שא״א לו לקנותו ממנו .ונראה שזהו ביאור
מש״ב הרמב״ם "ונפתה לבו בדבר".
והנה בספר חרדים סמוך לתחילת מצוות לא
תעשה ,כתב וז״ל :אבל על לאו דלא תתאוה
משגמר והסכים להשתדל בכל עוז לקנותו ממנו,
מיד עבר ,דאין תאוה אלא בלב ,עכ״ל .משמע
לכאורה שדעתו דבעצם מה שגמר בלבו לקנות
החפץ באיסור איננו עובר בלא תתאוה ,אא״כ גמר
והסכים להשתדל בכל עוז לקנותו ,ודלא
כהראשונים הנ״ל ,אמנם נראה די״ל דמש״כ
החרדים "בכל עוז" אין רצונו לומר בכל עוז
ממש ,אלא כל שגמר בלבו להפציר ולהשתדל
יותר מהמותר ,היינו בכל עוז דקאמר ,וצ״ע.

טז.
לא תחמוד בצדקה
כתב הח״ח בסוף ספר שמירת הלשון (הנ״ל)
וז״ל :וכן כל כהאי גוונא נתינות של רשות
[לאפוקי של צדקה] שאין בלבו של הנותן ליתן כי
אם לאחר הפצרת רעים ,יש בזה משום לא
תחמוד ,עכ״ל .מבואר בדבריו דהמפציר בחבירו
שיתן צדקה אינו עובר משום לא תחמוד.
והני מילי כשידו משגת ליתן ,אבל אם אין
ידו משגת ליתן אסור ,כמבואר בב״ב ח :שעל זה
נאמר "ופקדתי על כל לוחציו" ואפי׳ על גבאי
צדקה .וז״ל הרמב״ם בפ״ז מהל׳ מתנות עניים הל׳
י״א והטושו״ע ביור״ד סי׳ רמ״ח סעי׳ ז׳ :אדם
שוע שנותן צדקה יותר מהראוי לו ,או שמיצר
לעצמו ונותן לגבאי כדי שלא יתבייש ,אסור
לתובעו ולגבות ממנו צדקה ,והגבאי שמכלימו
ושואל ממנו עתיד הקב״ה ליפרע ממנו ,עכ״ל.

(וע״ש בפרישה ס״ק ז׳).

יז.
בחפץ העומד למכירה
כתב הנצי״ב בביאורו למכילתא [וכמו״ב
בביאורו לתורה "העמק דבר" ,בקיצור] ,דבחפץ
העומד למכירה שרי לשדל את המוכר למכרו לו
ואין בזה לאו דלא תחמוד ,והביא ראיה מגמ׳ ב״ב
קנ״א .דאי׳ התם אחתיה דרב טובי בר רב מתנה
כתבתינהו לנכסה לרב טובי בר רב מתנה בצפרא,
לפניא אתא רב אחדבוי בר רב מתנה בכה לה וכו׳.
וקשה איך היה מותר לו להפציר בה שתתן לו את
הנכסים ,ולפי הנצי״ב מיושב שכיון שהיא לא

הלכה

מחזיקה את הנכסים לעצמה אלא רוצה ליתנם
לרב טובי ,מותר לרב אחדבוי להפציר בה שתתן
לו ,דומיא דחפץ העומד למכירה .וכתב שם שזהו
גם הטעם במש״כ בתורה לא תחמוד אשת רעך,
דבפנויה כיון שעומדת להנשא ליכא לא תחמוד.
[וכן משמע במם׳ כלה רבתי פרק ו׳ דבכה״ג ליכא
לא תחמוד אפי׳ אם אמר לה איקדשת לי ואמרה
לא].
ועיין בשו״ת שבט הלוי (חלק ה׳ בסוף הספר
בקונטרס המצוות מצוה י״ט) שכתב וז״ל :מדכתב
רבינו (הרמב״ם) או כל דבר שאפשר לקנות ממנו,
נראה דאפי׳ בסוחר שיש לו סחורה שדרכו למכור
אותה ,אלא שעכשיו אינו רוצה למכור משום
טעם ,והקונה הפציר עד שהסכים ,הרי זה עובר
בלא תחמוד .ופשוט הוא בעיני ולא כתבתי׳ אלא
כנגד מי שעקש בזה ,עכ״ל .ונראה דבאופן זה גם
הנצי״ב מודה שעובר בלא תחמוד ,והנצי״ב מיירי
בגוונא שאין דעת המוכר לעכבו לעצמו אלא
למכור לאחר ,ובא שמעון ומפציר במוכר שלא
ימכור לראובן אלא לו.
כתב הרב צבי שפיץ שליט״א בספר משפטי
3התורה (סי׳ פ״א אות ג׳) וז״ל :הקונה בחנות חפץ
מסוים ומתמקח על מחירו אינו עובר על איסור.
™-אולם אסור להכריח את המוכר ע״י הפצרות
מרובות במיוחד ,למכור לו במחיר מוזל שלא
משתלם למוכר למוכרו במחיר זה ,עכ״ל.

יח.
אופנים שעובר משים גזל ולא משים
לא תחמוד
הקשה הגרי״ם פערלא בביאורו לספר
המצוות לרס״ג ח״ב מל״ת רע״א (דף של״ו,).
מ״ט כל גזלן אינו עובר גם על לא תחמוד ,ומ״ט
המשיג גבול עובר בא״י בב׳ לאוין ובחו״ל בלאו
אחד (רמב״ם פ״ז מהל׳ גניבה הל׳ י״א) ,ולא
אמרינן דעובך גם על לא תחמוד וממילא יעבור
בא״י על ג׳ לאוין ובחו״ל על ב׳.
ותי׳ (בדף של״ז ).וז״ל :ולכן נראה ברור
דודאי לאו דלא תחמוד ולאו דלא תגזול שתי
אזהרות חלוקות לגמרי נינהו ,ואפשר לזו בלא זו.
דכל היכא דאין כוונתו אלא לגוף החפץ עצמו ולא
לדמיו ,כגון שרואה אצל חבירו דבר נחמד בעיניו
או שהוא צריך לחפץ זה ולכך הוא מתאוה וחומד
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ליטלו לעצמו ,אבל הוא רוצה לשלם דמי החפץ
ככל אשר יושת עליו מהבעלים במחירו ,ודאי לא
שייכא בזה כלל אזהרת לא תגזול ,אלא לא תחמוד
בלבד ,וכן שייכא בזה אוהדת לא תתאוה ,אבל
גזילה אין כאן .דגזילה אינה אלא כשבא להרבות
הונו בממון חבירו .אבל דיכא שאין כוונתו לגוף
החפץ עצמו אלא לדמיו ,דגם אם היה רואה חפץ
אחר אצל חבירו ג״כ היה גוזלו ,וגם הרבה אפשר
לו למצוא כאלה אם היה רוצה לקנות ,אלא שהוא
לא בא אלא אדעתא דגזלת ממון בעלמא ,בזה
ודאי לא שייכא אזהרת לא תתאוה ולא אזהרת לא
תחמוד ,אלא אזהרת לא תגזול בלבד .ומיהו היכא
שמתאוה וחומד גוף החפץ עצמו וגם אינו רוצה
בתשלומין דמי החפץ ,בודאי דבזה שייכי אזהרת
לא תתאוה ולא תחמוד וגם אזהרת לא תגזול
כאחת,״ךמשום תאוה וחימוד גוף החפץ הו״ל
בכלל אזהרת לא תתאוה ואזהרת לא תחמוד
ומשום דמי החפץ עובר בלאו דלא תגזול ,עכ״ל.

וכעי״ז כתב רבינו הבן איש חי זצ״ל בספרו
רב ברכות (מערכת הל׳ כלל ב׳ ד״ה ודע כי יש),
שהחומד חפץ שאינו מסוים אינו עובר בלא
תחמד.
וכמדומה דמלשון הרבינו יונה הנ״ל בשע״ת
שער ג׳ סי׳ מ״ג ,קצת משמע כדברי הרב ברכות
והגרי״פ .דז״ל שם :לא תחמד בית רעך ולא
תתאוה בית רעך ,הוזהרנו בזה שלא להתעולל
עלילות ברשע לקחת שדה וכרם וכל אשר לרענו
וכו׳ ,ואם יכסוף אדם שימכור לו חבירו שדה או
כרם או אחד מחפציו וכו׳ ,אסור לפצור בו כי זה
כמו הכרח ואונס .והחומר לקחת כל חפץ ,והוא
איש נכבד שאם ישאל שאלה אור פניו לא יפילון,
אסור לשאול מעם רעהו מקח או מתת וכו׳ ,עכ״ל.
הא קמן דצייר הרבינו יונה איסור לא תחמוד דוקא
בחומד חפץ ,ומשמע קצת מזה דבחומד ממון
חבירו בעלמא ליכא לא תחמוד .אמנם אם נימא
כמש״ב לעיל בשם הגאון הרב זלמן נחמיה
גולדברג שליט״א דלדעת רבינו יונה איסור לא
תחמוד הוא נטילת החפץ בעל כרחו ,והאיסור
הוא כעין גזל ,מסתבר שאין לחלק בין חומד חפץ
מסוים לחומד ממון חבירו סתם ,ולפי דבריו צ״ל
דלדעת רבינו יונה גם החומד ממון חבירו סתם
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עובר בלא תחמד [אמנם אכתי יש לדון בדעת
הרמב״ם וסיעתו].
אבל בתשובת הרא״ש כלל צ״ה סי׳ א׳,
משמע טובא שגם אם אינו חומד חפץ מסוים אלא
חומד ממון חבירו סתם ,נמי אסור .דז״ל שם:
דשלש עברות הן בענין גזל ,הראשונה במחשבה
שמתאוה בלבו לממון חבירו ,והשניה בדבור
שמדבר אילו היה אותו הממון שלו ,והשלישית
במוציא מחשבתו ודבורו לפועל והולך וגוזל

ממון חברו ,וכו׳ .וכן בדברי הח״ח בסוף שמירת
הלשון משמע להדיא דאזהרת לא תחמוד היא גם
באופן שאינו חומד חפץ מסוים אלא חומד ממון

חבירו ,ומטעם זה כתב דהמפציר במהותן שיוסיף
לו עוד ועוד עובר משום לא תחמוד ,וכן כל כה״ג
נתינות של רשות [לאפוקי של צדקה] שאין בלבו
של הנותן ליתן כי אם לאחר הפצרת רעים ,יש
בזה משום לא תחמוד ,עכ״ד.
ויש להעיר דהרוצה למכור חפץ ומפציר או
לוחץ על חבירו שיקנה ממנו ,הרי הוא חומד
מעותיו של חבירו ולכאו׳ תלוי בנדון הנ״ל.
וראיתי בספר הר אפרים על המכילתא
שהקשה על הגרי״ם מדוע לא יעבור בלא תחמוד
בחומד ממון חבירו ,והרי גם ממון חבירו הוא
בכלל כל אשר לרעך .ונ״ל דס״ל לגרי״ם דעיקר
ושורש לשון חמדה הוא על חמדת הלב ,שחומד
חפץ זה מפני מעלתו או יפיו וכיוצ״ב ,אבל אם
אינו חומד חפץ זה בדוקא אלא רוצה לגזול ממון
חבירו לא נופל על זה לשון חמדה( .וגם במעות
של חבירו שייך לא תחמוד אם יהיה לו איזה טעם
שהוא חומד מעות אלו בדוקא).
ומטעם זה כתב הגרי״ם שם בדף של״ח
סוד״ה וא״כ ,וז״ל :וגם נראה דגוזל ליתן
לאחרים ,אף שישנו בכלל אזהרת לא תגזול ,מ״מ
לא שייכא ביה אזהרת לא תחמוד ,עכ״ל .ונראה
דיל״פ דטעמו הוא דבכה״ג שאינו חומדו לעצמו
כי אם לתת לאחרים ליכא חמדת הלב.
ובמכילתא משמע לכאו׳ דגם בחומד ליתן
לאחרים יש לא תחמוד ,דאי׳ התם :מה הפרט
מפורש בדבר שאינו בא ברשותך אלא ברצון
בעלים ,אף אין לי אלא דבר שאי אפשר לבא
ברשותך אלא ברצון בעלים ,יצא שאתה חומד
בתו לבנך או בנו לבתך .פי׳ דבנו ובתו בוגרת

בירור הלכה  -ח (ד׳ חלקי שו״ע) זילבר ,יחיאל אברהם בן בנימין יהושע עמוד מס (63הודפס ע״י הכוה אוצר החכמה

(0

נב

ב<ר

או״ח סי׳ קנו

יכולים לקדש ולהתקדש גם ללא דעת אביהם
(מפרשים) .ומבואר מזה דבלאו האי טעמא היה
אסור משום לא תחמוד אע״ג שאינו חומד לעצמו
אלא לבנו ולבתו .ואולי י״ל דשאני התם דשייכא
חמדת הלב גם בחומד להשיא לבנו ולבתו.
—"".־זעיין שו״ת בצל החכמה ח״ג סי׳ מ״ה מש״ב
בזה.
והערוה״ש בסי׳ שנ״ט תי׳ דלא תחמוד היינו
דוק א היכא שמכביד עליו ומרבה עליו רעים ,אבל
אם מיד לקח בחזקה או בגנבה ,אין כאן לא
תחמוד אלא רק לא תגזול ולא תגנוב ,ומש״ב
הרמב״ם בפ״א מהל׳ גזלה הל׳ י״ב והשו״ע סי׳
שנ״ט סעי׳ י״ב ,שאם גזל עובר בג׳ לאוין ,מיירי
דוקא באופן שבתחילה הכביד עליו והפציר בו
ואח״ב גזל ,וכדמיירי התם .וכ״כ בשו״ת מהר״ם
שיק חלק א׳ מצוה ל״ח ס״ק ג׳.
ונראה לי דכן משמע גם בדרישה בסוס״י
שע״א ,דכתב שם הדרישה בזה״ל :ואפשר וכו׳
וס״ל לרבינו דגם בלא תתאוה אינו עובר אלא
היכא דבא על ידו לחימוד ,דהיינו שנותן אח״כ
דמים ולקחו מידו ,ולא כשדעתו מתחילה ועד סוף
לגוזלו דלא יבוא לידי לאו דחימוד לעולם ,דהא
וכו׳ וכשגזלו אח״כ עובר בלא תגזול ולא לאו
דלא תחמוד ,עכ״ל .ונראה ביאור דבריו
כהערוה״ש הנ״ל דלא תחמוד היינו לרמב״ם
במכביד עליו ומרבה עליו רעים ,א״נ לראב״ד
בנותן לו דמים ,אבל היכא שגוזלו להדיא אין זה
לא תחמוד אלא לא תגזול[ .ומה שצייר הדרישה
לא תחמוד בנותן דמים ולא תגזול באינו נותן
דמים ,היינו משום שכן הוא אורחא דמילתא
דבחומד דברים גדולים כגון בית ושדה לא שכיח
שיוכל להפציר לתת במתנה בלא דמים ,ומשו״ה
צייר הדרישה לא תחמוד בדמים ,ובלא דמים הוא
לא תגזול (וכן משמע לי מדברי הדרישה שם לעיל
בסמוך ואכמ״ל) .א״נ י״ל דהדרישה נקט דבריו
אליבא דהראב״ד וסייעתו דס״ל דלא תחמוד היינו
היכא שהחומד נתן דמים והמוכר לא אמר רוצה
אני( ,אמנם דוחק לומר כן דהרי הדרישה בא
ליישב את הטור ,והטור גופיה בסי׳ שנ״ט כתב
כהרמב״ם דאפי׳ אמר רוצה אני עובר בלא
תחמוד ,ואולי י״ל דס״ל לדרישה דגם הרמב״ם
מודה לראב״ד דאם נתן דמים אפי׳ לא אמר רוצה

הלכה

אני אינו עובר בלא תגזול אלא בלא תחמוד ,וכן
משמע מדקדוק לשונו בפרישה סוס״י שנ״ט,
וצ״ע) .ואולי י״ל דהפרישה מיירי היכא שכפהו
עד שאמר רוצה אני ,וממילא אם לא נתן דמים
הו״ל גזל כיון דתליוה ויהיב אינה מתנה ,ושמא
ס״ל לפרישה בכה״ג דכיון דהוא גזל גמור אין זה
לא תחמוד ,אבל בנתן דמים תליוה וזבין זביניה
זבינא ,וממילא אין זה לא תגזול אלא לא תחמוד],

וצ״ע.

יש.
הרוצה למכור חפץ ומפציר בחבירו
שיקנה ממנו
ויש להעיר דהרוצה למכור חפץ ומפציר או
לוחץ על חבירו שיקנה ממנו ,הרי הוא חומד
מעותיו של חבירו ,ונתבאר לעיל דיש בזה
פלוגתא וי״א דגם זה אסור משום לא תחמוד.

כ.
משתמש בקרקע חבירו בעל ברחו
ויש בנותן טעם להעתיק כאן דברי הנצי״ב
בהעמק דבר בפרשת יתרו ,וז״ל" :לא תחמד בית

רעך" ,יחד הכתוב אזהרה בבית משום שהוא
מחובר והיושב בביתו של חבירו שלא ברצון
בעליו אינו עובר על לא תגזול ,שהרי קרקע אינה
נגזלת וכדאי׳ בסוכה ל״א ,.ואינו דומה למשתמש
במטלטלין של חבירו דנקרא גזלן כדין שואל
שלא מדעת בעלים ,משא״כ במחובר ,אע״ג שאם
גוזלה לחלזטין הרי זה גזלן ועובר על לא תגזול
כמש״כ הרמב״ם פ״ג מהל׳ גניבה הל׳ י״א והכי
תניא בספרי שופטים על הפסוק לא תסיג גבול
וכו׳ ,אבל אם יושב בבית חבירו שלא בתורת
גזילה הרי זה עובר על לא תחמד ,עב״ל.
ועיין בדרישה בסוס״י שע״א שכתב בדעת
הטור ,דגם בלאו דלא תחמד אינו עובר בכה״ג,
ואין כאן לאו גמור אלא רק עבירה ,ומש״ה כתב
הרא״ש בתשובה (שהביא הטור) שלש עבירות
בגזלת קרקע ,ולא כתב שלשה לאוין( ,ומה
שכתוב בתורה לא תחמד בית רעך וגו׳ מיירי
בנותן דמים [והיינו כשאמר המוכר רוצה אני,
דחל הקנין]) ,עכת״ד.
ובחידושי הגאון רבי אליעזר משה הורביץ
זצ״ל במס׳ סוכה ל״א( .נדפסו בסוף׳המסכת),
כתב דאפי׳ לדעת הסוברים דהגוזל קרקע אינו
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עובר עליה בלא תגזול משום דקרקע אינה נגזלת
(תום׳ ב״מ ס״א .ד״ה לא לכתוב) ,מ״מ עובר בלא
תהמר.

בא.
מסבת כלח רבתי פרק ר
אי׳ במסכת כלה רבתי פרק ו׳ אמר רבא מדת
הרחמים יש לה ארבעה דברים ואף השטן יש לו
ארבעה דברים ,כל הנותן על לבו ארבעה דברים
הרי זה חוטא :העושר ,והאשה ,ויצה״ר ,והריב.
וכו׳ ,אבעיא להו ממון פלוני לו לי וכו׳ .תא שמע
ושמעינהו לכולהו ,לא תחמוד אפי׳ ממון פלוני
לי .האי ממון פלוני לי גנבא ליסטים הוא( .אלמא)
[אלא] ממון לי כפלוני ,ודאי אסור מיבעי
אנפשיה .אלא לולי יהיב לי פלוני ממוניה בידי
דהא קא חמד ,ע״כ.
ולפו״ר נראה לפרש דהגמ׳ פושטת מלא
תחמד דאסור להתאוות ממון פלוני לו [יהא] לי.
ואח״ב הדר ומקשי מאי קמיבעיא ליה מעיקרא,
והרי ממון פלוני לי גנבא ליסטים הוא ,פי׳
ופשיטא שאסור להתפתות בלבו לגזול ממון
חבירו ,וא״כ קשה מאי קמבעיא ליה מעיקרא.
ומשני דאה״נ דבכה״ג אסור ,והאיבעיא היא
באופן שאינו משתוקק לממון חבירו בעצמו ,אלא
משתוקק שיהא לו ממון כמו שיש לפלוני ,ועל זה
מקשה הגם׳ בלשון תימה ,ודאי אסור מיבעי
אנפשיה? פי׳ וכי אסור להתאוות שיהיה לו ממון
כמו פלוני והרי פשיטא דכה״ג שרי( ,הגר״ח
קנייבסקי שליט״א בביאורו למס׳ כלה)[ .ונ״ל
דלפי פי׳ זה נכון למחוק את היוד שכתיבת ודאי
ולגרום ודא ,ויותר נראה לגרוס ודא מי אסור

מיבעי אנפשיה].
ומסיק הגמ׳ שהאיבעיא היא באופן
שמשתוקק שחבירו יתן לו במתנה .ופשטינן דגם
זה אסור משום לא תחמוד.
ופי׳ תיבת לולי ,לכאו׳ היינו כמו הלואי ,א״נ
כמו אילו (שמתאוה לממון חבירו וחושב אילו
היה אותו הממון שלי).
והא דאי׳ במס׳ כלה דלולי יהיב לי פלוני
ממוניה אסור משום דקא חמד ,לכאו׳ היינו
כרבינו יונה וסייעתו דס״ל דלאו דלא תחמוד
נאמר גם במחשבה ,ומשו״ה אם מתפתה בלבו
להשתדל ולהרבות רעים על חבירו שיתן לו

ה )ה

נג

במתנה ,עובר בלא תחמד .ולהרמב״ם וסייעתו
דס״ל דאזהרת לא תחמוד היינו דוקא במפציר
בחבירו ומרבה עליו רעים ,יל״פ דכיון שאסור
להפציר בחבירו שיתן לו מתנה ,מדכתיב לא
תחמוד ,ממילא אם נותן על לבו חמדה זו ומגדיל
בקרבו את היצה״ר הרי זה חוטא .ובאמת כמדומה
שלשון הגט׳ משמע כפי׳ זה ,שאפי׳ לא הסכים
בלבו להשתדל שחבירו יתן לו ,אלא רק משתוקק
שחבירו יתן לו ,ומחשב בלבו הלואי שיתן לי
פלוני את ממונו ,נמי אסור .וא״כ אף לרבינו יונה
וסיעתו נח טפי לפרש שאין כוונת הגט׳ לאיסור
לא תחמד ממש ,אלא האיסור הוא משום שהוא
מגדיל בקרבו את היצה״ר ,וכמשנ״ת.

בב.
ציונים לדברי רבותינו ולמחברי דורנו
ברית עולם (להרחיד״א זצ״ל) על ספר

חסידים סי׳ שט״ו.
מנ״ח מצוה ל״ח.
שו״ת מהר״מ שיק חלק א׳ מצוה ל״ח.
רב ברכות (לרבינו בעל הבן איש חי זצ״ל)
מערכת הל׳ כלל ב׳ [וא׳].
שדי חמד מערכת הל׳ כלל ק״ל.
בשו״ת בצל החכמה ח״ג תשו׳ מ״ג מ״ט
האריך בכמה דינים וספקות בהל׳ לא תחמוד.
ובספר פתחי חושן חלק גזלה ואונאה סרק א׳
הערה כ״ח הביא תמצית דבריו.
בקובץ "תורת האדם לאדם" חלק ג׳ ,האריך
והרחיב בפרטי וגדרי לא תחמוד ולא תתאוה ,הרב
דוד אריאב שליט״א.
<zc ?13־׳)ccjfe ?u
ספר ״לרעך כמוך״.
ספר ״הדברה העשירית״.

בג.

קצת דברי חיזוק והתעוררות
מלוקטים מחז״ל ומרבותינו ראשונים
ואחרונים
תנו רבנן (במס׳ סוטה ט ).שכל הנותן עיניו
במה שאינו שלו ,מה שמבקש אין נותנים לו ומה
שבידו נוטלין הימנו .וכן מצינו בנחש הקדמוני
שנתן עיניו במה שאינו ראוי לו [פרש״י נתן עיניו
בחוה ובא עליה] ,מה שבקש לא נתנו לו ומה
שבידו נטלוהו ממנו ,אמר הקב״ה אני אמרתי יהא
מלך על כל בהמה וחיה ועכשיו ארור הוא מכל
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הבהמה ומכל חית השדה ,אני אמרתי יהלך
בקומה זקופה עכשיו על גחונו ילך ,אני אמרתי
יהא מאכלו מאכל אדם עכשיו עפר יאכל ,הוא
אמר אהרוג את אדם ואשא את חוה עכשיו איבה
אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה .וכן
מצינו בקין וקרח ובלעם ודואג ואחיתופל וגחזי
ואבשלום ואדוניהו ועוזיהו והמן ,שנתנו עיניהם
במה שאינו ראוי להם ,מה שבקשו לא ניתן להם
ומה שבידם נטלוהו מהם .ופרש״י :קין נתן עיניו
בתאומה יתירה שנולדה עם הבל ,ששתי תאומות
נולדו עמו; קרח ,על הכהונה ,ונבלע; בלעם,
בצנמונו של בלק לקלל את ישראל ,ונהרג במדין
שהלך ליטול שכר עשרים וארבעה אלף שנפלו
מישראל בעצתו; דואג אביר הרועים וגדול
שבתלמידים היה ,ונתקנא בדוד שראהו נבון דבר
ואיש תואר ומראה פנים בהלכה; ואחיתופל ,נתן
עיניו במלוכה וכו׳ ומה שבידו נטלו הימנו לא
יחצו ימיהם; גחזי ,בממונו של נעמן ,ונצטרע;
ואדוניה ,באבישג ,ונהרג; ועוזיה ,בכהונה,
והצרקתעורחה על מצחו (דה״ב כ״ו).
עוד אמרו חז״ל במס׳ סנהדרין (ק״ו ).ואת
מלכי מדין הרגו וגו׳ את בלעם בן בעור הרגו
בחרב ,בלעם מאי בעי התם (פי׳ במדין) ,אמר רבי
יוחנן שהלך ליטול שכר עשרים וארבעה אלף
[שהפיל מישראל] .אמר מר זוטרא בר טוביה אמר
רב ,היינו דאמרי אינשי :גמלא אזלא למיבעי
קרני ,אודני דהוו ליה גזיזן מיניה.
וידוע מה דאי׳ בחולין ז :דרבי פנחס בן יאיר
לא היה נהנה משל אחרים ,ופירש טעמו משום
שיש רוצה ואין לו (ופרש״י יש רוצה לההנות
אחרים משלו ואין יכולת בידו ,וממנו איני רוצה
להנות שלא אכביד עליו) ,ויש שיש לו ואינו
רוצה ,וכתיב אל תלחם את לחם רע עין ואל תתאו
למטעמותיו כי כמו שער בנפשו כן הוא ,אכול
ושתה יאמר לך ולבו בל עמך.
ובספר חסידים סימן שט״ז כתב וז״ל :יש
דברים שאינן גזל והם חמורים מגזל ,כגון אם בא
אורח לאדם אפי׳ צדיק ועשיר (פי׳ בעה״ב) אבל
הוא צר עין ובוש לגרשו מביתו ,או מפרנסו ואוכל
משלו ,או בבית עני שאין סיפוק בידו ובוש לומר
לו שאין לו ,זהו גזל גמור בדיני שמים .הרי ריבית
שאדם נותן מרצונו אעפ״כ אסרה תורה .וכ״ש זה.

הלכה

[פירש החיד״א ,אם אסרה תורה ריבית אע״ס
שנותן מעצמו מרצונו ,כיון שמאיזה סיבה נותן
נקרא קצת שלא לרצון ,כ״ש זה] .וזהו שנאמר אל
תלחם את לחם רע עין ,ולכן נאמר ושונא מתנות
יחיה .ותשובתו קשה ,שאם ישלם לו בוש לקבל,
עכ״ל .ובמהדורת ברלין סי׳ תתמ״ט נוסף בזה״ל:
לכן לא רצה לקבל ר׳ פנחס בן יאיר ,ולא ליהנות
מאדם ,עכ״ל.
ובסימן תתרמ״ב כתב וז״ל :אבל כל מה

שאדם נהנה מן היחיד ואין חפצו ורצונו בזה,
כאילו נהנה מן הגזל ,עכ״ל.
וכתב על זה הרחיד״א בפירושו ברית עולם;
ורבים נכשלים בזה ,עכ״ל.
כתב החינוך במצוה ל״ח וז״ל :ואל תתמה
לומר ואיך יהיה בידו של אדם למנוע לבבו
מהתאוות אל אוצר כל כלי חמדה שיראה ברשות
חב2בו והוא מכולם ריק וריקם ,ואיך תבוא מניעה
בתורה במה שא״א לו לאדם לעמוד עליו .שזה
הדבר אינו כן ,ולא יאמרו אותו זולתי הטיפשים

הרעים והחטאים בנפשותם ,כי האמנם ביד האדם
למנוע עצמו ומחשבותיו ותאוותיו מכל מה
שירצה ,וברשותו ודעתו להרחיק ולקרב חפצו
בכל הדברים כרצונו ,ולבו מסור בידו אל כל אשר
יחפוץ יטנו.
וה׳ אשר לפניו נגלו כל תעלומות ,חופש כל
חדרי בטן רואה כליות ולב ,אין אחת קטנה או
גדולה טובה או רעה מכל מחשבות האדם נעלמת
ממנו ולא נסתרת מנגד עיניו ,ישיב נקם לעוברי
רצונו בלבבם ונוצר חסד לאלפים לאוהביו
המפנים לעבודתו מחשבותם .שאין טוב לאדם
כמו המחשבה הטובה והזכה ,כי היא ראשית כל
המעשים וסופן ,וזהו לפי הדומה ענין לב טוב
ששבחו חכמים במס׳ אבות ,עכ״ל.
וז״ל רבינו בחיי בפרשת יתרו :כי מתוך
החמדה יבוא אדם לידי רציחה ,שכן מצינו בעכן
"ואראה בשלל אדרת שנער אחת טובה וגו׳
ואחמדם ואקחם" והחמדה הזאת הביאתו לידי
סקילה .וכן מצינו בענין אחאב שחמד כרם נבות
היזרעאלי והיא הסיבה שהביאתו לידי מיתה.
ואמרו במדרש כל מי שהוא חומד מה שאינו ראוי
לו ,מה שחומד אין נותנים לו ומה שבידו נוטלים
ממנו וכו׳.
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וז״ל האבן עזרא בפרשת יתרו :רבים יתמהו
על זאת המצוה איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר
יפה בלבו כל מה שהוא נחמד למראה עיניו .ועתה
אתן לך משל ,דע כי איש כפרי שיש לו דעת נכונה
והוא ראה בת מלך שהיא יפה לא יחמוד אותה
בלבו וכו׳ ,כי ידע כי זה לא יתכן .ואל תחשוב זה

הכפרי שהוא כאחד מן המשוגעים שיתאוה שיהיו
לו כנפים לעוף השמים ,ולא יתכן להיות וכו׳.
ככה כל משכיל צריך שידע כי אשה יפה או ממון
לא ימצאנו אדם בעבור חכמתו ודעתו ,רק כאשר
חלק לו השם ,ואמר קהלת ולאדם שלא עמל בו
יתננו חלקו ,ואמרו חכמים בני חיי ומזוני לאו
בזכותא תליא מילתא אלא במזלא ,ובעבור זה
המשכיל לא יתאוה ולא יחמוד .ואמר שידע
שאשת רעהו אסרה השם לו ,יותר היא נשגבה
בעיניו מבת המלך בלב הכפרי ,על כן הוא ישמח
בחלקו ולא-ישים אל לבו לחמוד ולהתאוות דבר
שאינו שלו ,כי ידע שהשם לא רצה לתת לו לא
יוכל לקחתו בכחו ובמחשבותיו ובתחבולותיו ,על
כן יבטח בבוראו שיכלכלנו ויעשה הטוב בעיניו,
עכ״ל.
וו״ל רבינו חיים ויטאל זצ״ל בשערי קדושה
(חלק ב׳ שער ד׳) :החמדה אב הטומאה כי היא
מביאה לשנאה וקנאה ומביאה לידי גזל ושבועת
שקר ולידי רציחה .והיא העשירית שבעשרת
הדברות שקולה ככולם וכו׳ .והוא כופר בהשגחה
שאינו מאמין שהכל על ידי השגחת השם יתברך
וכמו שאמרו זכרונם לברכה כל מי שיש לו פת
בסלו ואומר מה אוכל למחר הרי זה מקטני אמנה,
ועליו נאמר מי בז ליום קטנות מי גרם לצדיקים
שיתבזבז שלחנן לעתיד לבא ,קטנות אמנה
שהיתה בהן .אבל הבטחון אין מעלה כמוהו,
וכמש״ב אשרי כל חוסי בו ,כי מאמין שיש בעולם
וה יכול ומשגיח .וכתיב ברוך הגבר אשר יבטח

בה׳ והיה ה׳ מבטחו וכו׳ ,ועוד כי בהיותו בוטח
בה׳ יעסוק בתורה ובמצוות בכל לבו בלי הרהור
כלל ,עכ״ל.
כתב באבן שלמה (פרק ג׳ סעי׳ ב׳) וז״ל :כל

העבירות והחטאים באים מחמדה ,כמו שאמרו כי
לא תחמוד כולל כל הדברות וכל התורה.
וההסתפקות שהוא ההיפוך הוא היסוד של כל
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התורה ,והוא אמונה שלמה שלא לדאוג דאגת
מחר ,עכ״ל.
ובספר ברית עולם להרחיד״א זצ״ל על ספר
חסידים סי׳ ס״א כתב וז״ל :ובזה שמעתי כוונת
הכתוב בדברי הימים א׳ כ״ט" ,וישמחו העם על
התנדבם כי בלב שלם התנדבו לה׳ ,וגם דוד המלך
שמח שמחה גדולה" ,דיש לדקדק מאי קאמר וגם
דוד המלך וכו׳ הכא ,דנראה דהוא נמשך מהקודם.
אמנם גבאי צדקה יש להם פקפוק משום ופקדתי
על כל לוחציו ,דזימנין לא ידעו האמת ולפי דעתם
הוא ראוי לתת ,ונכנסים בסוג ופקדתי על כל
לוחציו .והכא דוד המלך ע״ה היה לו קצת פקפוק
שמא אחד או יותר התנדבו בעל כרחם משום
כבודו ויהיה באיזה סוג לחץ ,וכשראה כי היו
שמחים על התנדבם ,אז "וגם דוד המלך שמח
שמחה גדולה" יותר מהמתנדבים ,לפי שנצול
'"־מלחץ ויהיה לו אז זכות "גדול המעשה" ,ולכך
שמח שמחה גדולה.

כד.
עוד במעלת השמח בחלקו
אי׳ בריש פרק ד׳ דאבות בן זומא אומר וכו׳
איזהו עשיר השמח בחלקו .ובאבות דרבי נתן פרק
כ״ג איזהו עשיר שבעשירים השמח בחלקו.
וכתב בפי׳ המיוחס לרש״י וז״ל :השמח
בחלקו ,בחלק שהקב״ה מזמין לו נוטל הכל בעין
יפה .נ״א שיש לו חירות נפש ולב טוב נ״־זותו חלק
שהקב״ה מזמין לו בין טוב בין רע בין רב בין
מעט ,ואינו מצטער להיות רודף ולהוט לאצור
ולקנות יותר מחלקו ,ואילו לא היה שמח מיגיע
כפיו שהוא אוכל מאי אשרי איכא ,אפי׳ עשיר
שבעשירים ודואג ועצב בחלקו הדי הוא כעני

שבעניים וכו׳.
והתוי״ט שם כתב וז״ל :השמח בחלקו ולא
נבהל להון ,ונמצא פונה כל ימיו לעבודת שמים,
והיינו נמי השכל וידוע אותי ,ולפיכך נאמר
אשריך בעולם הזה וטוב לך לעוה״ב ,ואמרו
בם "ק דברכות גדול מי שנהנה מיגיע כפיו יותר
מירא שמים וכו׳ ,וזה גם כן מזה הטעם בעצמו,
שאם הוא ירא שמים ואינו מסתפק ונבהל להון,
לא יהיה פנוי לעבודת השי״ת ,עכ״ל.
אי׳ בביאור הגר״א למגילת אסתר (פרק א׳

פסוק ו׳[ ,והובא בספר אורות הגר״א עט׳ ס״ט
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אות י״ח]) :היצה״ר נכנס לאדם בהדרגה ,מתחלה
בקטנותו מתאוה למאכל ולמשתה ,ואח "כ
לבגדים יקרים ומטות מוצעות ,ואח״כ לכסף
ווהב ,ואח״ב למרגליות ואבנים טובות ,ואם כל
אלה בידו מתאוה שאף הרצפה תהיה מאבנים
יקרים .שלעולם אין אדם מת וחצי תאותו בידו.
אמרו חז״ל בחולין צ״א .ויותר יעקב לבדו,
אמר רבי אלעזר שנשתייר על פכין קטנים ,מכאן
לצדיקים שחביב עליהם ממונם יותר מגופם ,וכל
כך למה לפי שאין פושטין ידיהן בגזל .ושמעתי
מהגאון רבי שלום שבדרון זצ״ל ,שאמר שיש
להקשות וכי רק צדיקים ממונם חביב עליהן,
והלא אנו רואין שרוב העולם דודפין אחר הממון
והוא חביב עליהם ,ותי׳ שמי שאינו צדיק ממון
אחרים חביב עליו ,אבל צדיקים ממונם חביב
עליהם ,ודפח״ח.

בה.
סיכום שרשי הדברים
שיטות הראשונים בביאור מצות לא
תהמר
א) דעת הרמב״ם והשו״ע והפוסקים
האחרונים :דאיסור לא תחמד היינו שלא להכביד
'י י'"""׳  eעל חבירו בהפצר או בתחבולות ,שימכור או שיתן

לו חפץ השייך לו .ואינו עובר בלאו זה עד שיקח
החפץ שחמד.
ב) דעת החינוך :שנצטוינו בזה שלא להעלות
במחשבתנו לעשות תחבולה לקחת לנו מה שהוא
לזולתנו מאחינו .ואין האיסור נגמר עד שיעשה בו

מעשה.
ומ״מ כתב הסמ״ק במצוה י״ט שאף בלב
אסור משום לא תחמד ,אך אינו נגמר להתחייב
עליו עד שיעשה מעשה( .ומסתברא דה״ה דגם
לרמב״ם אם הפציר בחבירו ולבסוף לא לקח
החפץ ,אסור מדאוריתא אלא שאינו עובר על
הלאו בשלמות אלא אם לקח החפץ).
ג) דעת הראב״ד וסייעתו :דאיסור לא תחמוד
הוא נטילת החפץ בעל כרחו של הבעלים ,ואפי׳
אם נתן דמים ,ודוקא בשלא אמר רוצה אני.

ד) דעת התוס׳ בסנהדרין כ״ה :בתירוץ השני,
וסייעתם :דאיסור לא תחמד היינו דוקא בשלא
נתז דמים.

הלכה

ה) ובאבן עזרא ובבית הלוי על התורה

ובכמה ממפרשי התורה משמע שנצטווינו בזה
שלא לחשוק חפץ של חבירו ,דהיינו שלא לחפוץ
שיהיה זה החפץ שלו.

בו.
שיטות הראשונים בביאור מצות לא
תתאוה
א) דעת הרמב״ם והשו״ע והפוסקים
האחרונים :דהמתאוה ביתו או אשתו וכליו של
חבירו וכן כל כיוצא בהם ,כיון שחשב בלבו האיך
יקנה דבר זה ונפתה לבו בדבר ,עובר בלא תתאוה.
ב) וכיוצ״ב דעת הרמב״ן והמ״מ :דהחושב
לקחת חפץ באופן האסור משום לא תחמוד,
ונפתה בלבו ,עובר משום לא תתאוה[ .ומסתברא
דגם לרמב״ם מיירי דוקא בחושב להפציר או
לעשות תחבולות האסורות משום לא תחמוד].
ג) דעת החינוך :שנצטוינו בזה שלא לקבוע
מחשבתו לחשוק ולהתאות מה שביד חבירו!.
ד) דעת היראים והסמ״ג והסמ״ק :דלא
תתאוה ולא תחמוד חדא מילתא נינהו (למר
כדאית ליה ולמר כדאית ליה).

סימןקנז דיני זמן קביעות סעודה
שו״ע סעיף אחד :כשיגיע שעה וכר .עיין
בבני ציון שהאריך בזה בטוטו״ד ,ובין היתר
מיישב דברי רש״י לתענית דף כ״ה והטור חו״מ
סימן ה׳ והרמב״ם שם ,ומביא לב״ח ודרישה
וכתב מה שנראה לו בפשטות .וכתב דפירוש
רבינו גרשום מאור הגולה להא דאחאב תמוה
וצע״ג ליישבו.
על מש״כ המג״א דחשבינן ו׳ שעות משעה
שקמים ממטתם וכדמשמע מהא דגבי אחאב -
כתב בבני ציון וז״ל :בספר מטה יהודה פשיטא
ליה דשעות זמניות הן שהתחלתן מעמוד השחר
ודלא כמ״ש המ״א וכדעת המ״א משמע מהתוס׳
דפסחים (דק״ז) לפי שדרך מלכים לעמוד בג׳
שעות והיה מתנהג כת״ח לאכול בשעה ששית
אחרי קומו .משמע שגם שעה ששית דת״ח הוא
אחרי קומו" עכ״ל.
ועל מש״כ בשו״ע "טעם" כתב בבני ציון
וז״ל" - :אמר אביי לא אמרן אלא דלא טעים מידי
בצפרא וכו׳ ונראה לי דהיינו כדאמר אביי בסוכה
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קאמר וכמו שתעיר גחו׳ והשת׳ מחא דמו; דעולא אייר’
לגבוה ולגבוה בידאי במעשה כיד סגי׳ אך א״כ ק׳ מנ״ל

דלהדיונו •וכל לאסור במעשה כיד .וכבר נתקשה יזו׳
בע״ז' שם האין אמר כבר מרגמה ר״ת לשמעתך מה עמן
זה לזה דה אייר* להדיוט וצריך מעשה נמור יעילא אייר׳
לגבוה וכ׳ הו׳ דנחית דרגא הה אינו מוכרח עכיפ ודוחק:
אבל האמה יורה דרכו העכין כך הוא הכה מציכי כעבד
אם עשאו דבר ע״א כאשר להדיוט ומציגו נ״כ
שנעני־ אקו׳ נינוה ויש חילוק דנענד דכאקר להדיוט הוא
דוקא בתלוש אבל מחובר ונע״ח שנעברו מוהרין .אבל
נעבד שכאשר לגבות הוא אפי׳ בבע״ח .וכל זה בכעבד
שלו ר׳בל אס השתחוה ועבד שאינו שלו הלכת מרוחה
■בישראל דא«א אישר דשא״ש ובזה איי לחנק בין לגבוה
ונין להדיוט .ואמה נדבר תלוש .כגק דבר הליש שעשאו
נעיז או כמס שנשהמשו לע״ז דכאסי דוקא בשלו אבל
בכלים של חביירו שהשתמש לע״א בין לגבוה ונץ להדיוט
יטוהר זולה נעשה בו מעשה אקח נין לגבוה בין להדיוט
בבזה באמת אין חילוק נין לגבוה והדיוט ואותי מעש׳
חאוקר לגנות אוקר להדיוט .והא רמסן נין קרמה אקו׳
לגנוח ולהדיוט מותר .המם אין הטעם משוס איא אף
דשא״ש רק ההם הטעם משוס בנחה דהיינו הלא נעיח

b־ jנאקרין כלל להדיוט נרי נעבד כמו מחובר זולת
בעשה נו מעשה אקיח ג״כ דומה למחובר דבחפר נו
בורות אקרה היה נע׳׳ח בעשה בה מעשה אקרה הה מבואר
.בדברי ישיי ולזה צריך מעשה גמור אבל מסך בין קרמה
לא מהמ ואפי׳ בנעבד שלו בכיסך נין קרמה לא נאקר
בהדיוט מכיש בשל חנירו .והשתא מחא הכל נסוג"
דע*ז שפיר מייחו ראיס דמסך נין קרמת מהמ מייעולא
דעולא מעשה כיד קאמר ונמז אמר כנר חרגמא דה
לשמעחן אף דריה מעשת גמור הוא מפאת דאיירו להדיוט
ומרח להדיוט איק נאסיין אף בשלו זולת עיי מעשה
ננכ״ם שפיר ידיתי לאיה מדדיה לעולא דלעמן א״א אף
דשאיש אין חילוק בין לגבוה ונין להדיוט:
דע״ז מייה׳ ראיה מכלים דאמז דאסירי אף להדיוט עי■
שימוש בעלמא דסק דאין בהן חסיון דבעלי חיים
ממי׳ אף להדיוט שימוש בעלמא נ״כ אישי וכ״ז למיד
אדם אוסר דשאיש אבל למיד איא או׳ דשי^ש קבר כלי
אחז רק מדרבק נאסרו ודרנק החמירו לגבוה תה הוא

סתירת הסוג’׳ וברור ונכק נעהיי והנה 3פ׳ כיה מסיק
הנדס לאסור נעבד במחובר לגבוה בסי הנענד אבמו
אסורין למזבח דליף בקיו מאתנן ומה אתק דאינו אסף
להדיוט אפי׳ בתלוש אפיה לגבוה אסו׳ אפי׳ במחינר
מכ״ם נעבד יאסור נסליש להדיוט דאסו׳ במחובר לגבוה
וק פסקי׳ להלכתא ולכאו׳ ק׳ קו׳ עצומה דהאי קיו
איכא למינמר נ*כ מל מרח דנאסיו לגבוה בנעבד ומה
אתק דאינו אסף להדיוט אפי׳ בדבר שאין בו רוח חיים
אפיה לגמה אס!־' אף בננרח מגרש נעבד יאסי להדיוט
בדבר שאץ מ רוח חיים מגרש דאסו׳ לגגות בדבר שיש
 15רוח חיים וא*כ ליל לימוד מיוחד מן הבקר להוציא
אה הנענד .וכבר הרגיש נזה תו׳ בתמורה גרש שתערו
פל הסיס דהיס דהר מצי למיעבד האי קיו .ודבריהם
ממוהין קצת דאיב ק׳ לפי האמת ליל מן הבקר דהלא
הל ידי קאי למסקנא לענץ נעבד במחר:
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והנה לכאו" קושי׳ זאת קש־׳ ג׳יכ על לימוד דמן הנקר
להוציא טריפת או לימור דמשקת ישראל למעט
טריפת ק׳ ג*כ ליל לימוד דמה יאסף לישראל אסו׳
לנבוח תפיל מאחק בהך קיו ומה אתק ישרי להדיוט
אסו׳ לגמה מכיש טריפו׳ ראסו׳ להדיוט דאסו׳ לגמה
אבל זס׳נאמתלק״ע לפי המתבאר במנחות ף יפריך ליל
«ןמנקר להוציא■ טיפס דישלילףנקיו מנעל מוס ויוצא

אברהם
דופן דגי :מותר להדיוט ואסיר לגבוה מכיש טריפה
ומשני שאר הכן דמומן ניכר דפירש״י דיוצא דופן גיכ
יש לו קול עכ*פ .ובחר שם הצרו באמה דיש לילףמן
כל פסילי גביה רובע ונרבע ואתנן ומחיר כלב ותי׳ דכל

הנך יש להם קול (ועי׳ תמורה ו־משמע 3גמ׳ דדוקא
בעל מום שייך שק מומן ניכר אבל לא רובע וכיבע
וכדומה רק המה קיל.מנע*מ אבל לעילם טריפה קיל
מהכך דהכהו עכ״פ' איכא קלא) אבל קו׳ הטיל ק׳ מאוד.
וכפי משמעות תו׳ בחמורה משמע דגם על הך קיו ומס
אתכן שמוהר בדבר שאין בו רוח חיים להדיוט אסור
בבכ״ח לגבות מכיש כעבד  :אסו׳ בתלוש להדיוט דאסי׳
בבע״ח לגבוה ג״כ י״ל או איפכא ומת נעבד דאקי׳ להייוט
באין בו רוח חיים אפיה בנעיח שרי לגבוה מכ״ש אתק
ישרי בבעיח לגבוה וקרא דאתנן זוכה קא• רק על מידי
דאין בו רוח חיים כגון חטין למנחות וכדומה אבל זה
תמות מאוד דהלא מלימוד כל נדר מדביק אפי׳ עופות
מכ״ש בעני חיים:
אבל לפעניד כ׳ דאי הד ’לפי׳ מאתק הוי אמריכן דיו

לבא מן הדין להיות ככדק ובאתק אי כה; של
אחרים או של הקדש לא חל ועי׳ לשון הרמביס בה׳ אי׳
מזבח כ׳ בזה״ל שא״א או׳ ישא״ש .משמע רחלי׳ בגז״א
דגר שאיש אבל באמת אפי׳ למיד א״א או׳ דשא״ש אינו
חל אתק על אחרים tדהלא הזוכה לא קנתה כלל וא״א
מקדיש דשאים כיע מורו א«כ הוי אמרי׳ דיו וגס כעבד
אינו חל בשל חבירו ובאמת כעבד נשל חבירו חל כראי׳
נעיז במסך לה נין קרטה ועי׳ ברמב״ם ה׳ עכו״ס:
ובזה מתו׳ קושי׳ תף בתמורה כיח נדב דיה אמר.
תימא לימא אתנן יוכיח וכד עיש אס באת לומר
אחק יוכיח א״כ כל ילפותא מאתנן שוב אמרי׳ דיו כמו
באתנן דבשל אחרים מותר ובקוגי׳ דחמורה דיוצה נילף
מאתק בקיו ולא אמר דו היה דהמ״ל הכי רק השיס
מדתה בלאיח ודחק:
גכ״ז)

ש" חיק׳
בענק לאיילא מחמוי• יש בזז ג' 5ז0115,
נפי הכונס דף סיב דלא תחמוד הוא בלא דמים
דוקא .ולאינשי לאו דוקא ולא תחמוד ולא הגזול חדא
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הוא ולענוד עליו גשט לאדן .אבל בחמסן שחטף מחנירו
ונתן מעות לא עבר על שוס לאו ק התורה וחמסן
דפסול לערות הוא מדרבכן ולא עשה עבירה דאורייתא
ואי קנה אותו דבר או לא תלי׳ בדברי דה דאמר תלד
וזנין זניט זטט וכחלוקא דש״ס בין אמר רוצה אט וגץ
לא אמר רוצה אט .וכפי משמעת הש״ס בחלד׳ תנין אפי׳
שם חמסן אין עליו וכשר לעדות אפי׳ מדרבק .ודוקא
בלא אמר רוצה אט וחוטף נע»כ אז נקרא חמסן ופסול
מדדבק כיק דלא קנה אותו דני ומשתמש בדבר של
חבידו :
ובפי משמעות וממש מפויס כלשון ספיסקיס דחמסן
עבר על גזל של דבריהם כמו גזלן נגזינת חרם
שוטה וקטן .משמע דמתית לא כקרא כלל גזל וחמס נכתן
דמים .ואףי בחמשן שלא אמר רוצה אט ולא קנה ליה
כלל וא״כ ביש בידו דבי של חנית דש לומר דעובר
עכ״ס על עשה דאו׳ דוהשיב את הגזלה דסי׳ כקרא עובר
עטרה דאורייתא ־של א" פשה .אבל ז״א דבאמת אפי׳
עשה אין כאן דתטשח היא והשיב אח הגזלה .וזה נא
כקרא גזלת דסלא כתן דודם ואיט בתו׳ גזלה והד כמו
קרקע שאיני נגזלת ואין בתודת השנה .כי בכ*מ דאית׳
ברשות המזל אי׳ p .הוא גס בחמס! שנתן דמים כל
היכא דאי׳ ברשות סכחמס .וליק כלל ואץ •מקוים נו

השבה
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השנה .ידני של חבירו עימד ברשותו הלא בשי• גזל •
ונעכד״כ דאפי׳ נאיכקין איני חייב .דוקא בגדלה חייב
גאוכקין יג׳כ הטעם כמ״ש ר5ףי גקנהדרץ ח׳ דלא גרע
משואל .ובחמקן אין לדמיה לשואל דאין כל הנאת שלו.
הלא כתן דמיו והנחמה משחמש בדמיו ויה לדמות לכיכר
או לש״י׳ .אבל שואל לא הוי עכ״פ .בקיצור אין בו שוס
דין של גזלה רק לא נקרא שלו:
ומתוך זה ׳פלא בעיני מה הרעש שהרעישו ראשי׳
ואחרי׳ בדרשא דלך למעוטי נזילה נקוכת
ולולב .שהקשו ל״ל שיפיק משום מלוה הנאה בעבירה
ולכאו׳ משכחת בפשטות בחמהן שלקח הוכחו של חבירו

וכחן דמיו "אין כאן שים עבירה דאורייתא כמו שהוכחכי.
דאלי׳כ לא כקרא עובר על אי׳ דרבנן אלא יהי׳ כקרא
עובר אעשה דאורייתא .וא׳יכ אזדא לי׳ איקורא דמה״ב
אבל יש כאן פק־ל דלכם .דשלו אינו כקרא וכי לא קנה
בשים קטן אם לא אמי המוכר רולה אני ואינו שלו
כמו גזלת אבל אין בו שום עבירת .ונכלל שאולה לא

הוי כמובן .דהיא שאולה שלא מדעת .ונס כחן דמים
ואין עליו דין שאולה .זולה יש עליו שם גזלת בלא
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עבירה:
אמנם י״ל אף לשי׳ חוה׳ דחמהן כקרא גזל של דבריהם
בלא אמר רולה אני אף דמדאו׳ אין בו דין
השבה .רק כקרא דבר של חנירו עומד ברשותו ואין
•מחויב להשיב מדרבנן .והדבר מוכרח דאל״כ לא ידעכו
",לפרש קי׳ השי׳ק ותא אר»ה תלוי תבין זניט תביט ותמוה
לשי׳ תוק׳ כיון דאין כאן אי׳ בחמהן רק מירבק והחיך
תלי׳ זאת בקטן אף רעשה אי׳ דרבנן אפייה הוי קטן.
■קטן מעליא .דכמה יגיעות יגעו לפרש אי ל״ח דאו׳
ידקו׳ .השיק קאי מכח כ״מ דא״ר ליח א*ע לא מהט.
אבל לשי׳ שוק׳ דאין כאן לאו דאו׳ בודאי ל״ש אי׳על״מ.
ול״ל ע״כ מדרבנן יש בו מלות השבה וכן הוא מלד השכל.
כיק דהוי נזל מדבריהם צריך השבה מדבריהם כמו נזל
חש״ו .וא״כ שפיר פריך הק״ק אמאי אמייכן תלוי׳ תבין
דקנה מכח אגב אונס־ן גמר ומקנה .כהי דהמקנה הקנה
•לו לא יהי׳ מועיל הקט! מדרבנן כדי שיוכל לקיים מלות
השנה מדרבק .וע״ז משני באמר רולה אט דאז לא נקרא
אפי׳ גזל דרבנן .עכ״פ לכד׳ היה׳ א״ש .אכן פקקיקכן
דחמקן פקול מדרבנן לעדות הוא דוקא נחמשן שלא
■אמר רוצה אט וצונבק מתחלה ועד קוף  .אבל נאמר
דולה אט אפי׳ מדרבק כשר .ולא טכר זאת בש״ע
קי׳ ל׳יד:
שי׳ הראב*ד רפיא מה׳ גזלה .דבאמת בחמקן שלקח
בחזקת ול״א' רוצת אט אז יש כאן לאו דל־ת ועובר
<ל אי׳ דאירייחא .רק דוקא נחטף בע״כ בלי רצון הנגזל
לנשוף .אבל אם כתרצה לבקיף המוכר אף דהיה ע״י
כפיה כמו תלוי׳ תבין .או שהכביד עליו רעים לא עבר
על ל»ח .ולשי׳ הזאת דלית אץ אי׳ יק דוקא בלקח
ח3ירו ולא קנה ליי .היטב דיבר תראניד דהוא לאו
•שיש נו תשלומי! ויש בכלל השבה .כיון דעבר על אי׳

•לאף א״ע כל רגע ורגע שעומד תחת ידי דבי שלחבירו
^.ן א<׳ דלת״ח כמו בגזלה שיש עליו תמיד א־קור שלחנזול ולכך מחריב להשיב לא כן לשי׳ חיה׳ מדאף
באן אי׳ ממי׳ מדאר אין כאן השבה (והמגיד כ׳
 .ד־צק״מ על הרמב״ס .דתרמנ׳יס לשי׳ דקכס אפי׳ ל»א
’ רוצה אני ומץ דקט׳ ממי׳ לא שייך דהר לאי שמתן
להשבה דפעור מהשנה כיון דקניא .ולכך כ׳ הימנים
.א3ל ה" זה אינו מקפיק הטעם משים לאו שאין נו
.עעש,ןדלקיחה לא הוי ממשה דנשעה שלקח לא עבר
על לא תחמוד דהלא נתרצה):
ץבס׳ מננק • חכמה מפקפק גרז דבהרמב-ס משמע אף
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בלא כתרצה ג*כ לת״ח יא״כ בלא נתיצה עבר עבירה ג״כ

בשעת מעשה וגס ה־׳ל ליתן טעם בלא כתי־צה לאו שניהן
להשבה .אבל לעכ״ד אף בלא נחרצת ג״ב אזד׳ ל־׳טעמא
דתראב״ד והרמב״ס מפאת לא ניתן להשבה וקא' לשיטתי׳
ונקדים דהרמב״ס פ׳־ג מה׳ מלוה ולוה פקק ננכ״ח שלקה
משכין שלא בשעת הלואה שלא ברשות ב״ד עובר על לאו
_ךלא תניא ואין לוקין עליו מטעם דניחק לעשה דהשב

השיבם ואם נשרף המשכון באמת לוקה והמשמין מנכה

מדמי חובו ע׳ש והשיג ע״ז הראב׳דדלאו זה ניתן לתשגומין
כיו; דמפקיד מן החוב כנגד המשכין הו* כמו נאודנזל
דטחן לתשלומי! וכי המגיד שם מלתא בטעמא בשי׳ תרמנ״ס
דיש חילוק בין לחו דגזילה ובין לאו דלא תבוא אל ביתי
דלאו דגזילה כיקר עבירה שעשה הנזילה זה שפיר ניתן
למשלזמין כיון שמחזיר לו הנזלת או הדמים שוב שניתק
הלאו אגל במלוה כנטל המשכון אין העבירה מפני שנזל
מחבירו דהלא לא גנב ולא גזל דמגיע לו ימי חובו
מהבע״ח והעבירה אחרת היא כהתו׳ חקרה נעבד דין
לנפשי׳ ולאו זה לא טה! להשלומץ כי העבירה נא היה
מפאת גזל .רק טתק לע׳ הד ע״ש וא״כ בלא תחמוד
גיכ שייך קברא זאת י־ודאי לא עשה שוס גזי לה דנתן
דמיו רק שלקח כלי חבירו בע׳׳כ וא*כ משיב לו הכלי
עצמי שפיר י״ל דהוי כל״ע אס משיב לו אבל אם כשרף
הכלי נוכל לנקות עליו ולא שייך שניתן לתשלומיןרהלא
מפקיד הדמים שנתן ז״א האיך יכתן לתשלומץ לאו
זאת דל׳־ת הלא עיקר עבירה שלקח כלי חב׳רו .ונכון

מאוד :
לכך אין מקפיק טעם של לאו שניתן להשיבם וצדך
ליחן טעם משוס דהוי אין בו מעשה ואף בלא
כתרצה קבר ג*כ דאין בו מעשה דעיקר האי׳ הוא השתדלות
והראג״ר ג״כ לשי׳ קאי דקנר לאו דלת תבוא ג״כ כקרא
לאו שניתן לתשלומי! אף דתשלומץ אינו מנזק נגד עבירה
לכך פקק נ״כ בלת״ח דטתן לתשלומי׳ והנה ,נפי המבואר
בהרמנ״ס בחמד וגזל עובר אלא תגזול ולא החמוד וממי׳
בכל נזילת יש טיב לת׳יח א׳׳כ ק׳ אלאו דגזי׳ דאין לוין!
מפאת שניתן להשבץ אכתי ללקי מפאת לת*ח דאף
דמקייס והשיב את הנזילה אכתי לא חיקן בזה לאו
דלת-ח .דשלא אפי׳ בנתן דמים דאין כאן נא תגזול אין
טתןלחו דלת״חנרי השבה במעות א״כ מכיש נגזל ושילם
הדמים יהי׳ עובר על לת־ח .אך ז״א דכללא הוא בלת״ח
לבד אינו עובר שצריך להוציא מכח אל פועל ולכך בחמד
ונזל עובר על לתיח כיק שיצא אל הפועל וגזל לכך אם
מקיים השבה שמשלם הדמים ואינו עובר על לא תגזול
כיק שקר הנזילה שיב לא עשה מידי נמה שחמד .אבל
בחמד לקחת כלי חנירו בחרס והוציא אל הפועל ולקח
בדמים אז העבירה מת שלקח כלי חבירו תה לא נתרצה
נדמים דהלא זה עובר עבירה מעיקרא היה ממי' לא ניתן
הלאו בתשלומץ:

אמנם באמת אף להראנ׳ד לשי׳ נלאו דלא חטא דטתן
ע*י תשלומי[ עדיין אט נבוך אס לאו דלת׳ח
ניחן ע״י חשלומין דבשלמא במשכון גלי׳ רחמנא השב
תשיבם שאם משיב ניתק הלאו אבל בלא תחמוד נא
נאמר עשה דהשבה מטיל כלל דישנו בהשבה אדרבה כיץ
דלא קנה הכלי לשי׳ הראנ״ד בלא נתרצה .והוי כמו קרקע
דאינה נגזלת ואינו נר השנת כללי ונס כבר כ׳ דמלד
השכל לא קני׳ לי׳ אפי׳ לאוכקי; דלא דמי לשואל ונמשכון
מפורש דקט׳ לאונקין ומכ״ל לתראנ״ד דלאו דלת״ח בכלל
השבה וליל כמודקיימיק דאין לוקץ על לאו ראונאהלאו
שטתן לחשלומין ונכלל השנה אף דלא נזכר עשה דוהשיב
אצל אונאה אפיה כיון שיש בידו ממון שאין נכלל השבה
כן קובר סראביד ג׳־כ גבי חמק כיון שלא קנאו
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הכלי ואיבו שלי היי בכלל השבה וננדיץ צ״ע :
נינקוט הדין לעמן פסיל עדות להראי״ד נחמסןשלקח
בזרוע וצועק מתחלה וננ״ס אז עבר על עבירה
דאו׳ רק אעפיי׳ב פסול מדרבנן דכיון דלאינשי בלא דמי
משמע אבל הוא באמת עבר עבירה דאורייתא ודוקא בלא
אמר רוצת אני אבל ברוצה אני לת״ח דאו׳ ודאי אין כאן.
ואפשר שכשר אפי׳ דרנק לא פסלי רק בחייהן בפ״כ דשפיר
יש לחלק בין אונאת לחמס רגבי אונאה שפיר הוי על
דמי אונאה שם נזילה כי עומד באחריותו וחייב נאובסין
מון דאי; שוס נזילה עליו כיון שנהן מעית עבורו והלא
בחטף ומשכק שלא גרשיח דחייב באונס־ן צריכין לימוד
מכח השב חשיבם יליף הש״ס דקר׳ לי׳ לאונקין אבל
בחמס דאין לנו לימוד מנ״ל דמייב באוכסץ תה באמה
דעת הרמב״ם לכך אפי׳ במחזיר הח»ס בעין לא שיין
לפוטרו ממלקיה מכה דמקייס השבה דאינו כלל בנדר
השבה כיק דלא קני׳ ועומד ברשות דננזל ורמי ממש
לקרקע ודחק:
ג') שי׳ הרמנ״ס כפי פשע לשו׳ משמע דלתי׳ת דאו׳ הוא
בכל גווני אף בנתיצה לבקיף תה מפייש אפי׳
בהכבי׳ עליו רעים עד שנתרצה מכיש בתלוי׳ תבין דלא
מהר הרצח ועבר על לח״ח ומאוד יפלא לשי' קוני׳
דהכוכס גמה דפריך הש״ק א* יהיב דמי׳ חמקן קרי׳ לי׳
והא אר״ה תלוי׳ תבין מה ענין זה לזה ניהו דהר זביני
אפית מקול עדות כאשר תמה המגיד ולח״מ ושאר מפו׳:
ולקג״ד נ׳ בפשעות דודא• חח פירשו מה נין גזלן
לחמקן קאי על ברייתא דקנהדרין דקחכי לעמן
פסולי עדות הגזלנין והחמסנין מה חילוק יש בין גזלן
לחמקן אבל בודאי בשיש אינו מפורש דדוקא קאי על
הכך ברייתא רק שאל בסתמא כל היכא דנזכר גזל וחמק
מת חילוק איכא בין גזל וחמק:

והנה יש במי׳ מפי׳ בקייושץ י״ג ורב קדשה בגזל
■ ובחמס וכרב' מקודשת ומפ׳ השי׳ק דברי,׳ פי׳
קמפיש כגין שחטף קלע מידה דהיינו דקדשה בגזל דידה
דמקודשת דודא ,בגזל דאחריס א׳מ אבל בגזל דידה אמרי׳
אחולי אחיל ודוקא בשדיך אבל בלא שידן יכולה לומר
אין שקל* ודיה שקלי ע״ש וא״כ על הנחמס כמי סיבנת
השאלה מה בין גזל לחמס וע׳ז השיב דדוקא בשדיך
מקודש־ הלא אף בלא שדיך מקו׳ דהלא קר׳ לי׳ בקנין
נמוד והאיך תוכל לומר דידי שקלי ונר׳ז משכי החילוק
באס רוצה אר ואיש ובחנם תמהו /.אבל באמת פשינר
דברי הריע מורץ דלת״ח חייט לקיחה שיש בו מעשה
דהיינו עובר על מימה־ דלב גרידא זולת בעי׳ מעשה
לקיחה .אבל אם לקח ממני אף שלקח בחזקה וצעק מתח׳
ועיס דודא’ ל״ק לי׳ אפ״ה עובר על לאו דלתיח .ואף
לשי׳ הראשונים דלא בעי׳ להיות רוצה אר רק בקתמא
נ״כ קר׳ מכח תלוי׳ תבין זניכו זביר הוא דוקא בקתמא
אבל בצועק מתח׳ ועיש אין שוס ה״א דקר׳ אף דנלח״מ
פיד מהיא רול־ לפ׳ דקוני׳ חלוקות הן ולקוני׳ דב״ב
דאינו מזכיר השיק חילוקא דרולה אר בדברי ר*ה אמרי׳
רחלי* תבין זביני זביני אף נלועק מתח׳ וע״ס דאף שלועק
אמריי בלבו הקנה אותו מחמת אונס ע״ש .ואבל לפערד
זיא מכח ראיתיני מקדשה נגזל ונחמק דמקורשת דוקא
בשדיך אבל בלא 'שריך תוכל לומר דירי שקלי ואי בלועק
מתח׳ ועיס קר׳ ובחמס מקודשת אף בלא שדיך והוא
ראי׳ גמורה ]ובק׳ מודעה רנה ראיתי שרולה לומר אף
למסקנא דיהי׳ מהר׳ תלוי׳ תנין אפי׳ בלועק מתח׳ ועיש.
חס ודאי תמוה דבפי פסק הרמב״ם קדשה בגזל ובחמק
דאחרים אינה מקו׳ אלמא דחמק לא קר׳ ליי .לק האמת
כפיי ב״י דהרמניס דאין מחלק בין רוצה אר סייע נקתמא
אף שלא אמד בפירוש אבל בלועק מתח׳ ועיס איני קונה:

אבל הספק
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בנתיצה עובר על לסיח מכיש בלא נתיצה .אבל
אמרת אמת בפי ק׳ המקנה דכוו׳ הר*מ דוקא לקיחה
שיש בו מעשה הייט בעושה קרן המועיל אבל על לקיחה
לבד בזרוע אינו עובר ולכך לא משכחת ל״ת רק דוקא
נאמר רוצה אני או בסתכא אבל אם צועק מתק׳ ועינך
דאז ל״ק׳ אץ כאן כלל לאו רלתיח ומחולקים עסה
הרמנ״ם והראביד מהיפוך להיפך דלשי׳ הראני׳ד דוקא
בצועק דליק אז עובר על לת״ח אבל אי קר׳ דהיינו באמת
רוצה אני אינו עובר על לה״ח כיון שנתרצה לנקוף וכיב.
מפורש הראנ״ד דש-ך בתורת השקה אלמי דליק ואפיה.
עיבר אלת׳ח:
והנך הב״י בה׳ עדות הקשה דלשי׳ הרמב״ס אמא־ הוי
חמקןפסיל מדרבנן הלא עבר אלאו דאו׳ לתיח
והמת הביש דאכתי הו• סקול דרבנן כיון דעכ״ם לאינשי
בלא דמי משמע .אבל במקנה השיג עליו דאכתי אינו
מיבן דכקט בחמשן דהר נזל דבריהם עכ״ם נזל דאח
איכא זולת הוא כבר הוי דרבנן .ובק׳ בר אהובה הוק־ף•
עיר כיון דהוסיפו עליהן לפקיל החמקרן וע״כ דראו רבנן
מיד דחשיב לממס חשוד ג״כ עדות שקר כמו גזלן
דבריהם א׳כ שפיר עכשיו היי סקול דאת דהלא באמת
נקרא רשע שעבר על לאו רק בטעות הוא עבי׳פ עכשיו
דחשיד חוזר להיות פקול דאורייתא דנקרא רשע דחמק
דענר על לאו דאורי׳כא:
אמנם לערד ר לת׳ עפיי הנחה הכיל דלרמב״ם אינו
עיבר לא תחמוד זולת בעשה קנין המועיל רנן
בנתיצה לבקיף אמרי׳ תלוי׳ תבין זניכי זנוני והוי קרן
המועיל אבל מליט איקורא לא רחא לי׳ דלקכי ונזילה
לאחר ’איש אף דקרא גיאיש ’ושרי אי לא ידע הלוקח
שגנוב הוא יוכל לחזור מטעם אי׳ לא ניחא לי׳ לעקר
וא*כ כיון דלאנשי בלא דמי משמע קובר החמסן שאין
עושה •עביר־ א*כ שפיר י׳ל דל׳יק מראו׳ דאפשר אלו
יודע שעובר עבירה לא היה 'לקח אותו והר קרן טעות
וליק וכיון דהר קרן טעות ול״ק ממי׳ אינו עובר אלחיח־
דלתי׳ח אינו עובר עד שיעשה קרן המועיל וא״כ שפיר־
לא עבר חמקן על לאו דאו׳ אף דנתרצה דכיון דלאינשי
בלא דמי משמע הר קרן טעות וכר׳ל ודוק היטב:
ואדרבה יש ראי׳ מזה דבלא קרן אינו עובר אלת׳ח
דא״כ האיך חשיב חמקן לגזלן של דבריהם
כרל .אולם באמת צריך להבין מרל לש״ס קברא זאת
דלת״חבעי׳ דוקאקכץ ואי ממכילתא לת״ח ולקחת לך מזה
לא טכל לילף רק לקיחת בטעמא אבל לא רבעי׳ קרן
אף דאפ״ל לקיחה משמעי לשון מקח  .אבל י׳יל דבר חדש־

דמצינו  pבתורה היינו עפי*מ דמבואר נבב״מ דף קיי׳ד
מלוה שהולך לבית הלוה ליקח המשטן עובר על נא תבוא
אל ביתו ומבואר ברא״ש שי׳ ר״ת דאף דשליח ב״ד אין.
רשאי לילך לבית הלוה בחוץ תעמוד דדוקא בלא הניע
זמן פרעון .אבל גהגיע זמן פרעון ולקחו בתורת גוביינא
והתו׳ לא אקרה רק ליקח בתירח משכון אבל בתוית
גוביינא עניד אינש דינא לנפשי׳ בקלה״ח קי׳ כ״ז חמה
ע״ז דהאיך שייך שלוה עצמו לבד יקח בתו׳ גוביינא מאן
שם לכך לגוביינא צריך ב״ד אבל מון שלקחו לנח איך
עליו תורת גוביינא והניח ברע עיש .אבל הדבר נכון
מאוד דאי לקח לגוביינא ודאי איבו עובר על שוס לאו
דלו יחי' ראיס מועיל מה שלקח בתורת גוביינא לו יהי׳-
דאינו חייב לו מידי א© לקח כלי של חבירו וכתן דמיו
אין כאן אי׳ דאו׳ לשי׳ חוק׳ דלת׳־ח בלא דמי משמנג
וכאן הלא כתן דמיו דמה ל• אם כוחן .או שמחל לו חובו
דמעיקרא וא׳כ אף אם רוצה הלוה לשלם והוא חטף׳
בזרוע כלי שלו שחמד אותו אינו פושה שוס איסור דאו׳
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מכיש כהת שאינו רוצת להלם לו וכדץ חיפש מה איסיי
•הי׳ בזת ואין הס גזלן עליו כיון שכחן דמים שמחל לו
חונו י? ניוכ־ לימי שם חמקן מליו לו יהי' הס חמסן
עליו ג*כ אינו עיבד מנירה דאו׳ ואפי׳ נגוונא זה איסיי

דיבכ 1ליכי^ כיי[ שאינו דולה לשלם כמובן והיטב כ׳
סכיר׳ בשיטת ריח והילד לנדטחו דלח״ח אין כאן לאו דאו':
אלא דצרין ביאור א״כ האין אשר רחמנא למבט מביעו
וכי נרע מלקח חמש בזרועו דאינו עושת שים
אי׳ דאו׳ .והלא כאן ג״כ מחן .וא״כ בלי גזיה״כ היא
שממלא אייי״ק אין לן בו אלא חימשו דוקא בחירם

משכי! כמוכן .אכל לשי׳ הרמנ״ס הנ״ג' ניחא תיעב דדוקא
אס לוקח בחירם משכין שפיר עובר ולא שיין לומר וכי

z

 .גרע מחמש[ .ז״א הל -חמשן ג״כ עיבר מל לש״ח ולוקח
משכי! עיגל על לאו דלא תג :א ואף דחמקן בעי׳ קרן
קכא קני׳ דהלא משכני שלא כשעם הלואחו קמה בישומו
לעני[ אונק־ן כמבואר בפ״ך ק" פ״ב וכל דין נזילה עליו
וכמבואר נרמב״ס פ״ג הה׳ נזילה דלוקח משכון שלא נרשום
נקרא גזלן ע״ש וכיון דקר׳ מנר׳ אי הוי לוקח בקורם
חמק עובר אמרה רחמנא הפיר דלקה למשכין ג*כ עובר.
לא כן בנטל לנוב״נא דאז לא קנה דגמה יזכה כיין
שהבע״ח עומד וצווח .ולבד לא יוכל ליקח בהו׳ נוביינא
ימאן שם לן כדברי קצה״ח וכיון דלא קנה ובכן דורו
אין כאן לאו דלס״ח ופנדטא דאין עבירה בלוקח בחובו
כנ״ל ודו״ק כי זה ככק:
ומי<תה זמר למן כפי׳ ש׳ המקנה דבאם לא עשה בו
קני[ המועיל אינו עובר על לח״ח כנון בלא
נחרצה לבק־ף אבל אצפי״כ יש לדברינו דץ מחירש דלפמ״ש
המקנה צרך קרן המועיל לבע״ח שיחי׳ כולו שלו .אבל
לדברינו אש קנה רק להחידיב באונקין כמו כל גזילום
נ״כ עובר כל למ״ח רק בלא נחרצה וצעק מתחלה וע״ס
אז שפיר "׳ל דליק אפי׳ לערן אחריוח אוננדן כמ״ש לעיל
אבל תיכא דקנה לתחחייב באינשין עובר על לח׳־ח יראי׳
ממשכר שלא בשמם בישותו דל״ק רק לענין חיוב אונשץ
ועובר על לאו יקשה כמל לו יהי׳ דלא ח״ב לו כלל אם
חפשו נ״כ אינו עושה עבירה דאינו מוגר בלח״ח בלא
קמן כמל וע״כ מון דח״בבאונשין שוב עובר עללת״ח:
ומעתה יובנו היטב דברי הרמנ״ם דמחייס אס חמד
וגזל עובר אלת״ח ולא מנזול דנדנר׳ המקנה
ק׳ מה לה״ח יש כאן מון דל״ק וליק■ לדחוק רכשה בו
שיטי וקנאו וזה לא נזכר ברמבים וצ״ע על דבריו .ולדברינו
מחא מון שחמי ונזל נמח״ב באונקין ושפיר ה" קנין
לעכין לם׳׳ח .וניחא הכל געה ’,דו״ק היטב:

[הטו"? וש״ן ירד שי׳ ד׳ הניאו שי׳ הרץ והראיה דאף
א׳ א״א אישי דבר שאיש אפ״ה בשוחט בתמח
חברו לעיז אשירה באכילה דנה׳ דבהנאה לא אשי דאין
0ס שקרובם ע״ז עלי׳ מון דא״א אושר אפיה שחיטת
סקןלה הוי׳ דאינו גישר בשחיטה והר׳ נחזקח א״ז
כמעיקרא .וכבר הקשה עליו במה״ב א״כ האיד פרין ריב
לריה מבר״מא דשוחט חטאם בחיץ לעיא מניין ששחט
בה פורחא אשלי׳ גם לדידי׳ קשי׳ דמם שחע פורתא
ה" מעשה ננלה .וכור דבריו אף דמחמן בעפר לא שיין
זולש בדבר שכאשר בהנאה .אסי״הכנר פיישי מיש׳ 3ב»ק
גמא חיש׳ דית איסורי הנאה וכו׳ דעיקר הכור דאינו
לאף ,לפחח אה״« .והיינו דשחיטם חין ליין להיום דוקא
אם מ5ד עצמו אינו ראוי אבל אם איט ראר מצד דבר
לא נקרא שחיטח חוץ .וא*כ אף נאי׳ אכילת
אדר
גררא ג.כ מקרי איט ראר לפחח אוהימ ילא הר׳

‘ כד
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שחיטה .והדבר מוכרח בלאו׳יה דהלא לשי׳
שקרובם ע ),הוא רק דרנק ומדאר שר• וא*כ מה פרין
מחשך בעפר בעלמא הוא הלא סקרונח ע״א רק מדרנק
אסור ושפיר חייב מראו׳ חטאם אלא ע״כ אף דמישר
בהנאה מק דבאמלה אשיר עכיפ מדאי׳ שוב שיין ב’׳■
מק ששחט בה פורםא אקרה .וא״כ קו׳ המה־נ עצומה
היא ! אלא דלפעמד ׳"ל .ונקדים דלעיל כ״ט סלינו
ר־׳ ודיל אי ישנה לשחיטה משחלה וער קוף .או אין.
לשחיטה אלא לגסיף .וראשים הפלונשא היא במחשב
בקדשי׳ מחשבת פיגול אי היי׳ פיגול בתחל׳ השחיטה או
רבעי׳ דוקא בסיף השחיטה .ולמיד אל״ש אלא לגקיף אי
חשב בשחלת שחיטה לנד לא ה.״ פיגול  .וכן פלינו
בשוחט סי׳ א׳ בחק וא׳ בפנים .והנה בהא דפריך תש״ש
מכי שחט בה פורמא פי׳ שוש׳ בנ״ק נגד רש•׳ שם דאף
למיד אל״ש אלא לנקוף ני :קשת קישי׳ ר*נ דבע״ז כ״ע
מודי דכי שחט מקצח נקרא שקרובת עיז .וראי׳ דמקך
להבין קרניה דהוי מעשה כל דהו ג״כ מהר .וליד לשח"
חוץ ישח" קרשים לענק פיגיל דסלוי בשחי׳ דוקא׳ אולם
נ״ל דין מחודש דהיינו עס״׳מ דאי׳ לעיל פנוגשא דר"
ור״ל בחשב בשחיטה לזרוק דמה לע״ז דהוי ג״כ שקרובת
עיז ומס׳ השיש טעמא חלפי׳ חיץ מפכים כמו דמפגל,׳
בשח" ע*מ נזרוק דמה חון לזמט .כן נמי אמר" בשח"
ע״ז .ומבואר באחרונים כיק דטעמא משום דילפי׳ חין
מפנים בעי׳ לנמר דומי׳ דפנים כמו בפיטל לא קגיא
במחשבה גרידא רק ע"׳ דיבור כן במי בשוחט לזרוק דם
לע״ז בע" דבור .אבל בשוחט לכ״א אז שגיא במחשבה
בלי דיבור עיש .אונס מל דיש חילוק נ׳׳כ מן שוחט
לעיז ובין שוחט לזרוק דמה לע״ז גס לענין זה .דהיינו
לורד אל״ש אלא לנקוף אף דבשחיטש ע״ז שגיא במחשב
בחמלת שחיטה לשם ע״ז .זו דוקא במחשב בשחיטה
עצמה .אבל בשוחט לזרוק דמה לע׳ז בנר׳ דוקא המחשבה
בסיף השחיטה כמו מחשבה פיגול דאינו פוקל במחי׳
שמי׳ לבד וזיב .ומעמה קשיא מה פרקי ר״כ לריה מק
ששחט בה פודחא אקרה דלמא הכוו׳ בשוחט חטאם לנרז
היינו שוחט ע״מ לזרוק ימה לע״ז ודיה קבר אל׳יש אלא
לנקוף א״כ בחמלת שח" עדיין לא נאסרה ואיבו נאסר עד
גמר שחיטה ובאין כאחח .וכן בליז יש להקשוש מכיל לריב
לפרון לריה דלמא ר״ה קובר כריל דאין מסשבין מעבודה
לעבודה ולפי האמם יש פלוגחא דשכאיס בזה וכבר כ׳
שוק׳ דאף אי אין מחשב" לעבודה אפייה חייב מיתה
וא*כ דלמא איירי נחשב לזרוק דם לנרא דאינו באקר
כלל .אלא ,דייל דאף א• אין מחשבי! מעבו׳ לעבודה או
אפי׳ אי מחשבין רק חשב בשחלה שמטה ולבסוף לא
חשב ואי אליש אלא לבקיף לא נאקר כלל הוא דוקא
להדיוט אבל לגבוה כל פעם נאקר דודאי נדקר שקרונש
נרא דאקיר דלפי׳ מן ויאכלו זבחי משים אז בנר׳ דוקא
בכולה שחיטה ורומי׳ דפנים תה דוקא להדיוט צריכין
ללימוד אבל לגבוה יש לכו לימוד אחר דשקרובם ע״א
אשיר דהיינו דיש לילף ממוקצה שהקלה לשק־ונם נרז
מקיא מפורש דאקור לגבוה אפי׳ במעשה פורתא כמבואר
בתמורה ועי׳ ברמב״ס .ומעשה אף נאם חשב בשחלש
שחי׳ רק מעבודת לעבודה לא גרע ממוקצה ואקור לגבוה.
וכבר הבאתי דנרקר קיש" השיק מכי שחט בת פורחא
אשור לגבוה ואינו ראוי לפחח אות״מ א״כ אף גשוחנן
נחחלש שחיטה לזרוק דמה כל זה אי אדם אושר דבר
שא״ש .א3ל אי א״א אישי דשא״ש אף לגבוה אינונאקר
כמבואר נמק■ נדא בנעגד של חגירו נל׳ מעשה מושר
דאיא אושר דבר שאיש ואף לגבוה מותר .וא*כ מתוק
קישיא הרשנ״א הליל דאף דנשחט לנר׳ז אקוד נאמלס
הוא דוקא בשוחט ומחשב בשמטה עצמה אבל בשוחט
לזרוק
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הרב זלמן נחטיח גולדברג

בענק איסור לא תחמוד
בגליון האחרון כתב הרב מאיר זיצמן שליט״א מאמר מקיף בל השיטות בענין
האיסור דלא תחמוד ,רציתי לכתוב בזה בענין מה שמביא בספר ארץ צבי (להגאון
הקדוש ראש ישיבת חכמי לובלין) ,ומה שמביא שם בשם הארמו״ר מגור זצ״ל בעל
אמרי אמת ,וכתבתי להצדיק את הצריק מעיקרא האדמו״ר מגור זצ״ל.
בספר ארץ צבי סימן ג׳ אות ו ,ו״ל ומה
שכתבתי בענין לא תחמוד דרעת רבינו יונה
בשערי תשובה דהמפציר ליתן לו מחנה
עובר בלא תחמוד ,וכ״ק [הוא האדמו״ר
האמרי אמת זצ״ל] כתב אולי דעת יחיד הוא,
איני כדאי לדון כדזז״ק דלעג״ד הקלושה
הדברים מוכרחים מעצמם ואפילו לא אמרן
רבינו יונה היה ראוי לרון כן מהיקש שכלי
לפי מה שפסק הרמב״ס והשו״ע סימן שנ״ט
ס״י כל החומד עבדו או אמתו או כליו של
חבירו או כל דבר שאפשר שיקנהו ממנו
והכביד עליו רעים והפציר בו עד שלקחו
ממנו הרי זה עובר בלא תחמוד ,הנה אע״ג
דבסוף מכר מדעתו מ״מ כיון שבא בסיבת
הפצרתו עד שהוציא מרצונו עובר בלא
תחמוד ואם במכר שנתן לו מעות כן כש״כ
במתנה שאם מפציר בו ליתן לו מתנה עובר
ואם במתנה כה״ג אינו עובר בל״ת איך
נאמר דבמכר עובר ואטו משום שנותן לו
מעות מגרע גרע יציבא בארעא וכר ,ואשר
כתב כ״ק הדמה דמצינו בכמה דוכתי בדבר
שהוא דעת אחד מהפוסקים אף שאין נמצא
חולק מפורש עליו אין פוסקין כן וכר אבל
במקום שלא נמצא חולק מפורש על איזה
ראשון תמהני מאד אם המצא וכר שלא

נפסוק כמותו וכר ,ובסימן ד׳ כתב וו״ל אשר
חזר וכתב כק״ש שליט״א לבאר החילוק בין
גזל לחימוד דחימוד רק בחפץ שאינו מצוי
וכר ומ״ש כ״ק הרמה מפסוק רבים יחלו פני
נדיב ואטו רבים עבדי איסורא הלוא דברי
רבינו יונה ברור מללו דרק אם לא יתן בלב
שלם רק מחמת בושה אסור אבל אם יורע כי
נותן יתן לו בנפש חפיצה ולא ירע לבבו
בתתו לו שרי ונדיב שמו מורה עליו שיש לו
רוח נדיבה וכר ,גם מה שהקשה לפי דברי
איך מותר לשאול על הפחחים בקידוש היום
וכר בחידושי כתבתי דאף לרבינו יונה
בצדקה שרי דהרי כופין על הצדקה
ובצדקה הנותן מצווה ולא ירע לבבך
בתתך לו וא״ב אם הנותן ברוע לב עבירה ? t׳
הוא עושה על כן אנו אין חוששין לו
ולקפידתו כיון דהוא שלא כדין ועד שאתה ^”6
כופהו בגופו כופהו בממונו כמש״כ הרמב״ן
ור״י לא דיבר אלא בעשיר דליכא מצוה כמו
כ״ק שליט״א משבועות כ״ה וכר ומ״מ
להלכה כיון שכ״ק שליט״א הביע חו״ד
הרמה שהוא מדת חסידות וכן כתב בשם
כ״ק אביו אור ישראל וקדושו זצוקללה״ה
שוב אין להסתפק בזה כלל ובודאי דבריהם
הקדושים דברי אלוקים חיים וכר עכ״ל.
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והנה בענין איסור לא תחמוד מצאנו
בראשונים דעות חלוקות בלאו זה אימתי
עוברים עליו:
א) דעת התום׳ ב״מ ה.ב .ד״ה בלא שאין
עובדים לא תחמוד אלא בגוזל דבר מחבירו
ועובר בלא תגזול אז עובר גם בלא תחמוד
ולכן המסן שלקח חפץ מחכירו ונתן דמים
לא עכר בלא תחמוד כמו שלא עבר בלא
תגזול שכל שנותן דמים אינו עובר ורק עבר
איסור דרבנן שפסלו לעדות חמסנים ומה
שאמרו בגמ׳ לא תחמוד בלא דמי משמע
להו וכן הוא האמת מן התורה.
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ב  -ג) דעת הרמב״ש ודעת הראב״ד
בהשגות פ״א מגזילה ה״ט וז״ל הרמב״ם
שם כל החומד עבדו או אמתי או ביתו וכליו
של חבירו או דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו
והכביד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו
ממנו אע״פ שנתן לו דמים עובר בלא תעשה
שנאמר לא תחמוד ואין לוקין על לאו זה
מפני שאין בו מעשה ואינו עובר בלאו זה עד
שיקח החפץ שחמר כענין שנאמר לא תחמוד
כסף וזהב עליהם ולקחת לך חימוד שיש בו
מעשה עכ״ל ובהשגות א״א ולא אמר רוצה
אני ובמ״ט שם דעת הרב הראב״ד שאם אמר
רוצה אני מקחו קים ולא גרע מתליוהו וזבין
דאסיקנא פרק חוקת הבתים מ״ח דזביניה
זביני וכיון שכן אין בו לאו ולא כן דעת הרב
הרמב״ם אלא מקחו קים אע״פ שעבר ואע״ג
דעיקר רבא תמורה ג׳ כל מילתא דאמר
רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני מידי
והאי דלקי דעבר אהורמנא דמלכא הרי הוא
כעין גוזל צמר ועשאן בגדים שאינו משלם
אלא כשעת הגזילה וקנה הדבר בשינוי אף
כאן קנה בדמים\על מה שכתב הרמב״ם
שאין לוקין על לאו זה דאין בו מעשה השיג
הראב״ד וו״ל לא ראיתי תימה גדול מזה
והיכן מעשה גדול מנטילת ממון אבל היה לו
לומר מפני שהוא חייב בתשלומים שהרי
הוא כגזלן שחייב להשיב את הגזילה ולפיכך
אינו לוקה וגם זה חייב להשיב הממון
לבעלים עכ״ל ובמים וז״ל הלך הרב המשיג
לשיטתו שכתב שאם אמר רוצה אני המוכר

שהלוקח

פטור

אבל

דעת

רבינו

ז״ל

שהאיסור אף ברצון המוכר הוא וע״כ כתב
שאין בו מעשה לפי שנטילת החפץ ברצון
המוכר הוא נעשה אבל ההשתדלות אשד
׳-השתדל כדי לרצותו הוא האיסור ונגמר
בשעת המקח ובהשתדלות לא היה מעשה
ולכך לא נתן טעם לפי שהוא חייב להחזיר
החפץ כיון שברצון המוכר נעשה

אין באן חיוב השבה זה הנראה מדברי
הרב ומ״מ שיטת הראב״ד ז״ל נכונה יותר.
ושם בהלכה י״א כתב הרמב״ם כל
המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו
וכן כל כיוצא בהן משאר דברים שאפשר לו
לקנותן ממנו כיון שחשב בלבו האיך לקנות
דבר זה ופתהו בלבו בדבר עבר בלא תעשה
שנאמר לא תתאוה ואין תאוה אלא בלב
בלבד עכ״ל׳ולא נתבאר בראב״ד מה דעתו
בלאו דלא תתאוה ויתכן שגם להראב״ד
עובר כשהוא מתאוה בלבו והחליט ליקח
חפץ חבירו וליתן דמים גם בלא יתרצה אז
—עובר בלא תתאוה וצ״ע !ובהלכה י״א התאוה
מביאה לידי חימוד והחימוד לידי גזל שאם
לא רצו הבעלים למכור אף שהרבה עליו
בדמים והפציר ברעים ובא לידי גזל שנאמר
וחמדו בתים וגזל ואם עמדו בעלים בפניו
להציל ממונם או מנעוהו מלגזול יבא לידי
שפיכת דמים צא ולמר ממעשה אחאב ונכות
הא למדת שהמתאוה עובר בלאו אחד
והקונה דבר שהתאוה בהסצר שהפציר
בבעלים או בבקשה מהן עובר בשני לאוין
לכך נאמר לא תחמוד ולא תתאוה ואם גזל
עבר בשלשתן ע!גל^ והגה מתבאר מדברי
רבינו שלא תחמוד אינו עובר אלא אם
לבסוף הבעלים מכרו לו או נתנו לא אבל אם
לא הועיל הפצרתו לא עבר אלא בלא תתאוה
ולפי מה שהסביר המ״מ שלדעת הרמב״ם
לכן אין בו בלא תחמוד מעשה שהעבירה
היא על ההסצרה ולא על הלקיחה היינו שכל
שלקח לבסוף איגלאי שהפצרתו היה הפצרה
שהועילה וכל שלא הועיל הפצרה איגלאי
למפרע שלא היתה הפצרה המועלת.
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ד) דעת האבן עזרא שכל שחומד בלבו
 \oS' Vkחפץ חבירו אפילו לא חשב מחשבות
להשיגו עובר c
בלא תחמוד והסביר איך יתכן לקיים
מצוה אבל לא הובא בפוסקים דעתו/לשון
ירכינו יונה בשערי תשובה שער ג׳ מג י .לא
riJ״'
תחמוד בית רעך ולא תתאוה בית רעך
הוזהרנו בזה לא להתעולל עלילות ברשע
לקחת שרה וכרם וכל אשר לרענו גם אם
ניתן מכרם והוזהרנו על מחשבת הדבר הרע
הזה שלא נסכים במחשבתינו לעשותו
שנאמר לא תחמוד  xואם יכסוף ארם
י׳0
שימכור לו חבירו שדה או כרם או אחד
מחפציו ולא יש את נפשו למכור לו ואם
יפצירו בו ברב תחנונים יבוש להשיב פניו
אסור להפציר בו כי זה כמו הכרח ואונס
והחומר לקחת כל חפץ והוא איש נכבד
שאם ישאל שאלה אור פניו לא יפילון אסור
לשאול מעם רעהו מתת מקח בלתי אם יודע
כי נותן יתן לו בנפש חפצה ולא ירע לבבו
בתתו לו עכ״ל.
ונראה שדעת רבינו יונה אינו כדעת
הרמב״ם שלדעת רבינו יונה גדר ושורש
'6־ ■j* •<;-האיסור הוא גדר גזל שכל שמתרצה על פי
ל■׳/
הפצרות יש בזה גרר אונם ואף שאינו אונס
לבטל המקח ולהגדירו כגלזן אבל בלא
תחמוד עובר הנוטל דברים שהרצון בא מכח
הפצרות ואילו לדעת הרמב״ם אין האיסור
אלא עצם ההפצרה ולא מה שנוטל וכמו
שהסביר המ״מ שהבאנו באות ג׳ י ולרעת
רבינו יונה חוזרת קושית הראב״ד למה אינו
לוקה על מה שעבר על לא תחמוד וגם קשה
י
שנאמר אי עביד לא מהני ולומר שיש לו
תקנה בהחזרת החפץ לא מסתבר שהרי כיון
שאין בחורה להשיב א״כ מתנה בעלמא הוא
שנותן וכמו שאמרו בגם׳ ב״מ בנטל אכידה
לפני יאוש על מנת לגוזלה אף שהחזירה
לאחר יאוש מתנה בעלמא הוא ואיסורא
דעבר עברץ ואולי נאמר שלעולם האיסור
בספק שיתכן שאחר הפצרות המוכר התרצה
באמת לתת החפץ ללוקח ולא רק מחמת
בושה ולכן האיסור מספק ומספק אין לוקין.

יט

ונראה שיש עוד נ״מ בין שיטת הרמב״ם
לשיטת רבינו יונה במוכר שמפציר בלוקח
לקנות ממנו חפץ שלדעת רבינו יונה עובר
שאין סברא לחלק בין חמדת המוכר לחמדת
הלוקח שהרי גדר האיסור שנותן בלי רצון
רק מחמת בושה וכמו שאסור ליקח חפץ כך
אסור ליטול כסף הלוקח בלי רצון ולפי
הרמב״ם יתכן שלא אסרה תורה אלא לחמור
חפץ מסוים כמו אשה ובית וחפצים אחרים
אבל לחמור ממון שאינו חפץ מסוים לא
אסרה תורה.
ומעתה נראה שצדקו דברי כ״ק ארמו״ר
האמרי אמת שרעת רבינו יונה היא דעת יחיר
שהמפציר בחבירו שיתן לו מתנה עובר בלא
תחמוד ומה שכתב הארץ צבי שכך דעת
הרמב״ם והשו״ע שכתבו שהמפציר בחבירו
שימכור לו עובר בלא תחמוד ואם גם נתן
מעות עובר בלא תחמוד כש״כ כשמפציר
ליתן לו בחינם שעובר בלא תחמוד^ולפי
דרכנו אינו ראיה שהמפציר בחבירו ליתן לו
מתנה מדובר שאינו חומד חפץ זה אלא
חומד ערך ממון ואין לו חמדה דוקא לחפץ
זה וחמדה זו לא אסרה תורה משא״ב
כשמפציר בחבירו שימכור לו הרי חומד
חפץ זה שהרי משלם מחירו ואין לו רווח
ממון.

אכן כדי לתרץ קושית האדמו״ר מקרא
דרבים יחלו פני נדיב צריך לומר כתירוצו
של הגאון ארץ צבי שבנדיב לא אסר רבינו
יונה שיש להניח שנותן בלב שלם אכן כל זה
במחלה פני נדיב שיתן מתת אבל במחלה פני
נדיב שיתן לו חפץ מסויסבזה אסור לדעת
הרמב״ם שאף שהנדיב נותן בלב שלם מ״מ
האיסור אינו שנוטל ממון חבירו שנותן רק
מחמת הבושה אלא איסור החמדה שחומד
חפץ חבירו ומה מועיל מה שנותן בלב שלם.
אכן אי קשיא הא קשיא לשיטת רבינו
יונה איך מותר לרוכל לחזור על הבתים
ולמכור והרי יוצא שמפציר לקנות ממנו וזה
אחד מתקנת עזרא שיהיו רוכלין מחזירין
בעיירות ב״ק פ״ב ודרך הרוכלים ליכנס
לבתים ולהפציר לקנות וכמו שאמרו רוכל
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יוצא ואיך מותר לו ומה שאמרו בגט׳ מ.ב.
דמי כרזנייתא שנותן דמים לוזנוני למוכרה
ומוציאן ומכריז עליהם בחוצות וקשה איך
מותר להכריז והרי יוצא שמפציר לקנות
,ובזה יש לומר שאינו אסור אלא כשקונה
בסוף מחמת בושה אבל להפציר ולהשפיע
על הקונה שכדאי לקנות בזה אין איסור
\
^יר"’ ,שאחר שהושפע ומדמה שכדאי לקנות קונה
 \vברצון ולא אסור אלא בהפצרה שלא משכנע
את הנותן אלא שבוש ממנו כמו שכתוב
במלכים ויפצירו בו עד בוש בזה אסור וא״ב
גם ההיתר לרוכלין להפציר יש ליישב שאין
ך
בושים מרוכל ולכן אם בסוף קנו ממנו אין
זה מחמת בושה.
והנה מה שכתב השערי תשובה שאסור
לעולל עלילות לקחת שדה וכרם וכל אשר
לרענו גם אם נתן מכרם ואסור להפציר
שיסכים למכור ג״כ מהטעם שאינו מוכר
בלב שלם רק מחמת הבושה ואסרה תורה
לגזול גם אם משלם והנה אף שמבואר בגם׳
ב״ם ובראב״ד שהבאנו שזה נאסר מלאו
דלא תחמוד ונראה בגט׳ שאינו עובר בלא
תגזול אם משלם וגם אם לא אמר רוצה אני
ולפי הש״ת צריך לומר שזה נלמד מק״ו אם
מוכר מחמת בושה עובר בלא תחמוד כש״ב
כשלוקח בכח ואין המוכר מתרצה כלל
שעובר בלא תחמוד וזה שאינו עובר בלא
תגזול כנראה שידעו כן מסברא שכיון
שמשלם ואין לחבירו הפסד בערך הכסף
אין משום לא תגזול' ולדעת הראב״ד יש
לומר שלמדו שכל שנותן דמים אינו עובר
בלא תגזול מזה שכתוב לא תחמוד ובע״ב
שאין לא תגזול שאם עובר בלא תגזול למה
צריך לא תחמוד אבל לשי׳ צריך לומר
שיודעים מסברא שכל שמשלם אינו עובר
בלא תגזול.

עוד יש לומר שלכן אינו עובר בלא תגזול
כל שמשלם שמדובר שהנגזל לקח המעות
וכל שלקחן מוכרח להקנות לגזלן החפץ
שגזל שאם לא יקנהו איך יקח הוא המעות
ולכן אינו גזלן אבל עבר בלא תחמוד אכן
סברא זו לא יתכן שא״כ יוצא שכל חמסן

קובץ "כיד .אתרי וישראל"

קונה החפץ אף אם לא אמר רוצה אני אם רק
לקח בעל החפץ המעות וזה לא שמענו וכן
גזלן שכפוהו ב״ד לשלם ולא יכלו להוציא
ממנו גוף הגזילה ואח״ב מצאו הגזילה וכי
נאמר שאין הגדלה חוזרת לכן נראה לומר
שאף שהנגזל נוטל המעות מ״מ אין חייב
למחול הגדלה לגזלן ומה שמותר לו ליקח
המעות שכך החיוב של הגזלן שיש עליו גם
מצות השבה וגם חיוב ממון אלא שאם יחזיר

בסוף הגדלה חייב הנגזל להחזיר המעות
שנטל.
והנה מה שכתב האמרי אמת שרבינו יונה
לא אסר אלא ממדת חסידות לכאורה יש
להביא ראיה לזה שאינה אלא מדת חסידות
ממה שאמרו בגמ׳ חולין ו.ב .על רבי פינחס
בן יאיר שמימיו לא בצע על פרוסה שאינו
שלו ואמר לו רבי רצונך שתאכל אצלי ובו׳
אמר לו כמדומה אתה שמודר הנאה מישראל
אני ישראל קדושים הם יש רוצה ואין לו
[יכולת וממנו אינו רוצה ליהנות שלא אכביד
עליו] ויש שיש יכולת בידו ואינו רוצה
להנות אחרים ואע״ס שאומר בא וסעוד עמי
אין לבו חפץ ואינו נהנה ממנו משום דכתיב
אל תלחם לחם רע עין ואל תתאו לכל
מטעמיו כי כמו שער בנפשו כן הוא אכול
ושתה יאמר לך ולבו בל עמו ובתום׳ שם
ד״ה ויש כתבו ואפ״ה איקרי קדושים
שמזמין את חבירו לאכול אצלו מפני
הבושה עכ״ל.
ומפורש שכל שנתן לחבירו מפני הבושה
אינו אלא מדת חסידות לא לקבל ממנו שאם
היה איסור גמור למה קורא לו קדושים
אדרבה מכשיל את האורח באיסור לא
תחמוד אלא ע״ב שאינו אלא מדת חסידות
שנהג רבי פינחס בן יאיר ודוחק לחלק בין
אם מזמין חבירו לאכול מפני הבושה שאז
אינו אסור אלא ממדת חסידות ואם האורח
מפציר בו והוא מסכים מפני הבושה בזה
עוברים בלאו דלא תחמוד שהרי לסי מה
שהעלנו אין האיסור לרבינו יונה מה
שמפציר אלא מה שלוקח לבסוף וא״כ אין
נ״מ בין אם הבעה״ב הזמין את האורח
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שנח יד גליון ד (פג)
מעצמו מהמה בושה או האורח הפציר בבעל
הבית והסכים הבעה״ב מחמת בושה.

קיימ״לן היורד לתוך שרה הכירו שלא
ברשות אם היא שדה העשויה ליטע נותן לו
כארים ואם אינה עשויה ליטע נותן לו
היציאה ואם היציאה יתירה על השכח אינו
נוחי אלא השבה ויש לעיין אס לכתחילה
מותר לירד לתוך שדה חבירו ולכאורה יש
לומר שאסור משום לא תחמוד שלא גרע
מהפציר בו למכור ל 1חפץ אכן לסי מה

£.

(תמח)

כא

שהעלנו שאין איסור לא תחמוד אלא בחומר
חפץ חבירו אבל לא בחומר תשלומים וגם
לסי סברת רבינו יוגה נראה שלא עבר איסור
לא תחמוד שכאן אף שאינו נותן ברצון אבל
מחויב הבעה״ב לשלם מן הדין ואף שרבינו
יונה אוסר גס אם מפציר בו ומחמת הבושה
מסכים למכור שם האיסור שהחפץ עצמו
אינו רוצה ליתן והרי הוא בחמסן אבל ביורד
הרי אין אפשרות אחרת וצריך לשלם
וממילא אין כאן איסור.
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שנה י׳ גליון ו (ס)

(תתסה) קנז

דעדיין הטובה קיימת וווהי כוונת הגר״א .וכן כל אינך שכתבו שיאכל ולא יברך כוונתם ג״כ שיברך
אחר ט״ב ע״י שיאכל שוב מאותו סרי ולכן לא קשיא להו מהשו״ע שכתב שלא יחמיץ .וכ״כ באג״מ
הנ״ל שהיכא שהוצרך לקנות מאשין לפרנסתו יברך שהחיינו אחר ט״ב .והיא״ס ס״ל דאף בכה״ג יש
לו לברך עכשיו .וכן הכנה״ג שכתב בשם מהר״י ן׳ נעים שאם כבר בירך ברכת הפרי יברך שהחיינו
ומיירי אף שימצא אח״כ דאל״כ הרי מותר לכתחילה.
ולענין יו שחל בשבת השאלה היא אס רק התענית נדחית מפני השבת אבל כבר התחילו ימי בין
ו.
המצרים ולא עדיף משבת שאחריה או דילמא כיון שנדחף נדחה כל הזמן של בין המצרים ומתחיל רק
ביום א ,ואף שיז בתמוז גרע משאר ימים של בה״מ כמו שמביא הכותב משו״ת זכור לאברהם מ״מ
הכל נדחה ליום א שאז זה כמו יז .וכוונת המ״א במש״כ ועיין ס״ד מסביר הלבושי שרד שמדמה זה
לט״ב שחל בשבת ונדחה שהעיקר הוא דהשבוע שלפניו לא הוי שבוע שחל בו ט״ב והרי שלא רק
התענית נדחית אלא לגמרי נחשב שט״ב זה ביום א ,ואף החולקים שם זה רק לענין תספורת וכיבוס
אבל לענין זה וסעודת מצוה כ״ע מודו ,ע״ש .והיינו שבה״מ הם רק כא יום ולא כב ונדחים הם
ומתחילים ביום א ולא בשבת וכמו שמביא מהלבוש לענין הפטורה.

ולדינא השע״ת נקט כהמ״א אך הכה׳״ח מסיק לאסור כהכנה״ג והחיד״א ובגדי ישע .אבל עכ״פ
לענין ליל שבת לא איירי .ואף שהחיד״א בחיים שאל איירי בענין יז שחל בשבת ואח״כ בענין ליל יז
ומסיק בשניהם לאיסור ומשמע דלס״ל דבצירוף שניהם בליל שבת יש להקל אבל עכ״ם לא כ״כ
בפירוש .ומנין הכריע הכותב לאיסור כנגד המ״א ועוד בלילה שמביא בעצמו מעשה רב מכמה גדולים
שעשו כן במסיבה .וכן בנטעי גבריאל מביא שתי הדעות וכתב שבליל ש״ק לכו״ע מותר ושכ״כ השדי
חמד.
ז .והעירני חכם אחד שיש לעיין עפ״ז לגבי מנהגינו שא״א בכל מקדש משוך חסדך ליודעך א-ל
קנא ונקם אלא בבה״ט .דלפי הנ״ל דבליל ש״ק מותר לכ״ע לברך שהחיינו י״ל כ״ש לעגין זה שאין
לאמרו .ובזה שייך גם תירוצו השני של הלבוש דג׳ הפטרות כנגד ג׳ שבועות והיינו שלא רצו לומר
יותר מג׳ הפטרות דפורענותא וה״ה שאפל״כ לענין זה .ובאמת בעומק הדברים אפ״ל שזה שייך גם
לענין שהחיינו דמדלא תקנו חז״ל הפטורה רביעית הרי שלא רצו שיהיו יותר מג׳ שבתות בבה״מ ולכן
כשחל בשבת בע״כ שלא רק התענית נדחית אלא לגמרי מתחילים בה״מ רק ביום א ,ווה המשך
לתירוץ הראשון ולא שני תירוצים נפרדים[ .ואולי היה מקום לומר שבט״ב שחל בשבת אין לאמרו
כיון דאיקרי מועד וכמו שא״א תחנק וצו״ץ .ואפ״ה א״ל ששוב אפשר לאמרו ביז שחל בשבת כיון
שלא הוי יותר מג״ם כנ״ל שכל הומן של בה״מ נדחה ליום א],

ח .וע״ס הנ״ל אפשר ליתן טעם לשבח מדוע בחו׳״ל מחברין השתא מטות ומסעי ולא חקת ובלק.
ואפ״ל שזה משום שרוצים לקרוא פרשת פינחס בתוך בה״מ כמש״כ בססה״ק בית אהרן דאית ביה
פרשת המועדות .וביז שנדחה לא הוי עדיין בה״מ .אלא שיש לדחות דהיכא דאפשר עדיף שגם
הקריאות של שבת שלפניה במנחה ושני וחמישי של פינחס ג״כ יהיו בבה״מ.
ויה״ר שמבין המצרים ישגא אור לישרים בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.
ביקרא דאורייתא

נתן פערלמאן

בידוד בענק לא תחמוד והערות בהלכה למעשה
א .שיטח הרמב״ם היא שבכל איסור לא תחמוד יש גם איסור לא תתאוה .פי׳ ,דחוץ מהאיסור לא
תחמוד שזה מעשה יש גם איסור לא תתאוה שזה מחשבת ותאוות לבו .וביארו המפרשים שבודאי
בסתם מחשבה אינו עובר באיסור ,אלא דוקא במחשבה לקנות החפץ .ויש חולקים בזה ,ועי׳ בשדי
חמד שמביא שיטות בזה ויש סוברים דרק אחרי שעשה מעשה ע״י הפצרה עבר למפרע בלאו של לא
תתאוה .אבל כל היכא שלא עשה מעשה אינו עובר על לא תתאוה .וכשעשה מעשה ע״י הפצרה אפי׳
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קובץ "«3מ אמרן וישראל"

שנתן דמים  -עובר בלא תחמוד .ודלא כהרמב״ם שסובר שבמחשבה לבד סגי כדי לעכור על לאו דלא
תתאוה.

ב .ולכאורה יש לדק בבעיה השכיחה מאד ובפרט אצל בגי תורה המהדרים במצוות ,וזאת כאשר
אדם רואה אצל חברו לולב או אתרוג מהודר .ורוצה בלבו לקנות את הלולב או האתרוג דלכאו׳ עובר

בלא דלא תתאוה  -לסי הרמב״ם דסובר דבמחשבה סגי .והנה בשערי תשובה לרבינו יוגה (שער
שלישי מג) כתב דבמחשבה עובר ג״כ בלאו דלא תחמוד ,ודלא כהרמב״ם דעובר רק בלא תתאוה.

ולפ״ז הדבר חמור לכאו׳ שבעתיים דעובר גם בלא תחאוה וגם בלא תחמוד .ורציתי לדון לכף זכות

באשר ישראל קדושים הם דאק איסור לא תחמוד ולא תתאוה במצוות .אך אק זה נכון ,דמ״ם המצוה
מתקיימת ע״י ממון חברו (רכל המצוה נעשית ע״י ממק) .ואפשר אולי להקל כדעת החולקים

שסוברים שרק ע״י מעשה עובר בלאו דלא תחמוד ולא תתאווה.
ג .אמנם במקרה שאדם חשוב מפציר בחבירו למכור לו הלולב ,ואדם זה מחמת אי נעימות מכר לו
יש לדק האם אי נעימות חשיב הפצרה אי לאו[ .דאי חשיב הפצרה לכו״ע עובר בלאו דלא תחמוד ולא

תחאוה] .דלכאו׳ מאי שנא דהא גם הפצרה וגם אי נעימות המכר לו הוי בלב שלם .ולאחר העיון

ראיתי בשערי תשובה (שם) שכתב דגרימת אי נעימות חשיב כהפצרה .ולס״ז צריך ליזהר במה
שהערנו .וכן יש להעיר בזמננו שהמוכרים שומרים ארבעח המינים מהודרים לרבנים וכיו״ב ,ואיש

אחר מפציר בהם (במוכרים) שיתן לו מהמהודרים לכאו׳ יש בזה משום לא תחמוד .ואשר ע״כ כל
הירא את השם ומקפיד במצוותיו ראוי שיזהר בדברים אלו שהם חשש איסורים ,ואפשר דהוי מצוה
הבאה בעבירה.

________ __

-י

ביאור קושיה הגם׳ בפסחים ו.
בגם* פסחים ו" .כדתניא שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים יום ר׳ שמעק בן

גמליאל אומר שתי שבתות מ״ט דת״ק שהרי משה עומד בפסח ראשון ומזהיר על מסח שני וכו׳ ור׳
שמעק ב״ג אמר לך שחרי משה עומד בראש החדש ומזהיר על הפסח" וכו׳ וכו׳ .והקשתה חגם׳ ממאי

דבריש ירחא קאי דילמא בארבעה בירחא או בחמשה בירחא קאי" .וכו׳ ושמעתי מאב* מורי הגרי״מ
שטרן שלימ״א(.מחבר ספרים רבים בהלכה) שאמר שקושית הגם׳ שנקטה "ארבעה* או "חמשה" היא

דוקא .דהנה ברי״ף מבואר שב׳ שבתות שאמר רשב״ג ,לא הוי כמנין הימים שכשני שבתות (י״ד יום)
אלא הוי שתי שבתות כפשוטו .ולפי זה אתי שסיר לשק חגם׳ "ארבעה או חמשה" דהרי ידוע שר״ח
ניסן ביציאת מצרים חל ביום ח׳ וא״כ אם משה התחיל לדרוש בענעי הפסח בב׳ לחוד־ש דהיינו יום ו׳

או בג׳ לחודש דהיינו שבת ל״ק מידי לדברי רשב״ג דמ״ם דרש ב׳ שבתות ולכן הקשתה הגם׳

מארבעה או חמשה בחודש דאז כבר עבר שבת וא״כ קשה לרשב"* שסובר שצריך לדרוש ב׳ שבתות.
ודבר נפלא הוא וראוי הוא לעלות על שולחנא דצורבא מרבנן בבי מדרשיא ז

יחודח לי־כ שטרן
בלאאמו״ר הגרי״ס שלימ״א
מו״ץ בשכונת עזרת תורה ירושלים
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)והדן וישראל׳’

בענק לא תחמוד ולא תשיג גבול
ראובן לקח בית אחד בשכירות מיתמי שמעון ופרע להם שכירות שני שנים ובעבור זמן שנה
אחת בא לוי ואמר ליתומים הגז׳ שישכירו לו הבית הנו׳ ויתנו חורה שכר דמי השבירות והוא
יקח אותה בדמים יקרים וראובן הנו׳ איננו בעיר והיתומים הנז׳ הוציאו לאשת ראובן הנו׳ מן
הבית בכח הזרוע והשכירו אותה ללוי.
לדידי חזי דקעבר לוי זה כמה לאוין לא תחמוד ולא תתאוה■ עיין בחרב החינוך [ל״ח —
תט״זן וגם משום לא תשיג גבול רעך 2עיק בהרב החינוך [תקכ״ב] וגם משום ולפני עור עיין
להרב המבי״ט ז״ל ח״ג םם״י ל״א.
וכתב הרב החינוך ז״ל בפי יתרו בלאו דלא תחמוד ז־לא נגמר הלאו עד שיעשה מעשה
[מכילתא יתרו פ״ח] ואפי׳ נתן (ה)דמים לחבירו על החפ•} עובר על לאו דלא תחמוד 3שאין לאו
דלא תחמוד נתקן בנתינת הדמים כל זמן שדרך הכרח לקחו ממנו ,ומשורשי המצוד .לפי
שמחשבה רעה היא וטרמת לו לאדם תקלות רבות ובו׳ ולאו זה אין בו מלקות לפי [שהוא) דבר
שניתן להשבון‘ שהרי אפי׳ אנסו ולקחו ניתן להשבון ומ״מ הרי הוא עובר על מצות מלך וכו׳
יע״ש ולאו זה פסקוה הרטב״ם ז״ל [ה׳ גזילה פ״א ה״ט) והטור ז׳׳ל ח״ט פי׳ שנ״ט באין חולק ושם
[הלכה י'] פסקו דאפי׳ לא עשה מעשה עובר בלאו דלא תחאוה בית רעך יע״ש 5וע׳׳כ אסרתי
 .1כהרמב״ם פ־׳א מגזילה ה״י וכ״פ בטוש״ע סי׳ שנ״ט ,אולם הסמ״ג לאוין קנ״ח חולק ומנאם ללאו א׳
ע״ש.
 ;2־־כספרי פ• שופטים מבואר דלאו זה אינו עובר אלא בא״י ולא בחו־ל שגא• "מחלתך אשר תנחל"
וכ״פ הרמב״ם בפ״ו מגניבה הי״א ובטוש־ע סי• שע״ו [ולפלא על רבינו שהיה בחו״ל שמנה לאו זה,
ואולי השואל היה מא״י] .ואולי לכך ציין המחבר להחנוך שכתב שנוהגת מצוד ,זו בכל מקום ,ועיין
במנחת חנוך שכתב שהוא טעות המעתיק ,אך המחבר ס״ל כפשטות החנון־.
מדברי רבינו נראה שסובר דלאו זה איתא בכל גזילת קרקע אע״פ שאין לו לגזלן קרקע סמוכה לזו
ואין בזה הסגת גבול ממש אלא גזילה בעלמא ,אולם הגר״י פערלא בביאורו לרס״ג ל״ת רע״א כתב
דכל הראשונים ז״ל לא נקטו אזהרה זו אלא במחזיר סימן חלוקת הקרקע לאחור לתוך נחלת חבירו
כדי להרחיב את שלו ,ועיי״ש בסברתו ,אולס בשטמ״ק ב״מ ס״א נראה שנסתפק בזה לומר דבכל
גזילת קרקע איכא ג״כ לאו דלא תסיג,
ועוד ראוי לעיין אי משיג גבול שהוא רק בשכירות אצל דעהו אי עובר בל״ת דלא תסיג .שהרי
"אשר גבלו ראשונים" האמור בקרא הוא הקנוי לו בקנק הגוף ,ומדברי רבינו כאן משמע דפשיטא לי׳
שנוהג אף לגבי קרקע שבודה.
 .3ב״מ ה׳ ע״ב -לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו" וס־ל דלאינשי דווקא הוא דמשתמע כך,
וכ״ד הרמב״ם בפ״א מגזילה ה״ט וטוש״ע סי׳ שנ״ט ,אולם התום׳ בסנהדרין כ״ה ע״ב ד״ח מעיקרא
ס״ל בחד תי׳ דבדיהיב דמי׳ אינו עובר בלא תחמוד [ועיי״ש במהרש״א ובחי׳ הגרעק״א] ובכ״ס פ״י
מעדות ה״ר ובסמ״ע סי־ ל״ד סקל״ב נראה דס״ל נמי כן ,וכבר תמהו הב״ש בסי׳ ב״ח סק-ב והתומיס
סל״ד סקי״ג מחא תפסק בסי׳ שנ״ט כהרמב״ם ועיי״ש בסמ״ע סקי״ד.
 .4ס״ל כהראב״ד בפ״א מגזילה ה״ט ,וכ״ב המשנה למלך בס׳ דרך מצותיך ח״ד בהגהות לספר החינוך,
ועי׳ הערה .6
 .5מריהטוח לשונו גואה שסובר שלדעת הרמב״ם והטור עובר בלאו דלא תאוה מיד כשהתאוה אף אם
עדיין לא הוציא מחשבתו לפועל ,אך הב״ח בסו־ס שע־א כתב בתו״ד בזה״ל" :אלא במחשבה כתיב
לא תתאוה ובמעשה כתיב לא תחמוד ואמחשבה גרידא נמי אינו חייב אא״ב קנה החפץ והוציא
מחשבתו לפועל התם הוא רעובר משוס לא תוזאוה ומשוס לא תחמוד ומשום דהתאוה היא היתה
גורמת שעשה מעשה" ,אמנם דברי הב״ח צ״ע דלפי מש״כ המ״מ בדעת הרמב״ם פ״א מגזילה ה״ט
דאף באומר רוצה אני עובר בל״ת דלא תחמוד שאף שבנטילתו ליכא איסור מ״מ עצם ההשתדלות
אשר השתדל כדי לרצותו היא האסורה ונגמר הלאו בשעת המקח עיי״ש ,ולפי״ד הב״ח מאי נפק׳־מ
איכא בין הלאו דלא תחמוד דצריך מעשה ללאו דלא תתאוה דל׳׳צ מעשה הא אף בלאו דלא תחמוד
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ללוי שלא יוכל לשכור בית זה וליכנם בתוכה®.

אין עצם האיסור במעשה הלקיחה אלא ההשתדלות והמעשה אינו בא אלא כדי להוציא מחשבתו
לפועל ודק להראב״ד דס״ל דבאומר רוצה אני אינו עובר ונמצא שהאיסור הוא במעשה הלקיחה !עם
ההשתדלות] א״ש דברי הב״ח דבלאו דלא_ועזאוה אף דבעינן בו מעשה מ״מ אין המעשה גוף
האיסור ,אולם בסמ״ע סי׳ שנ״ט סקי״ח לכאו׳ מבואר דלגירסת הטור וכוי עובר בלאו זה אף שלא
הוציא מחשבתו לפועל עייש״ה.
 U234SWרבינו לאסור על לוי לשכור בית זה מחמת הדין יהמבואר בשו״ע ובהג״ה [סי׳
 n»m3דן
אמאי לא
 .6לכא׳ צ״ע
1
שי״ב ס״א] דהמשכיר בית לזמן קצוב אין המשכיר יכול לחזור בו ולהוציאו מהבית קודם זמנו ,ואף
כששכרו סתם ולא קצב לו זמן אם הקדים לו השכר אין יכול להוציאו עד שיכלה זמן כל השכירות
שכנגד מעותיו ונמצא שראובן ששכר מתחילה הבית זכה בו מעיקר הדין ואין שבירותו של לוי
מועילה כלום.
ואין לומר דמכיון שהחזירו יתמי שמעון המשכירים לראובן את דמי השכירות לראובן אף .שהי׳
בע׳־כ של ראובן מועיל מדין תליוהו וזבין דזביני׳ זבינא ,ולדעת הרמב״ם [פרק י׳ ממכירה ה״א] כל
ששתק וקבל הדמים הוי כאומר רוצה אני וכמבואר בב״י [סי׳ ר״ה] ,דהא מלשון השאלה מוכח
שהיתומים הוציאו את אשת ראובן מביתה בכח ומוכח שהי׳ הדבר שלא בפני ראובן הבע״ד כלל
וא״כ אין שייך כלל לדון שיועיל כאומר רוצה אני.
ואולי סמך רבינו על דעת הש״ך [ס״ק ד׳] דבדיהיב מעות השכירות בסתם לא אמרינן שהדמים
ראי׳ ואין זוכה לגור שני שבירות שכנגד מעותיו [ועיין בנתיבות ס״ק ד׳ ובערך ש״י] ,אלא דא״כ
תיקשי מאחר שלוי הוא הזוכה בשכירות המקום מדינא אמאי קעבר משום לא תחמוד ,והנראה שאף
לש״ך שפיר דר השוכר הראשון בבית בשעור שכנגד מעותיו כ״ז שלא הוציאו בעה״ב ממנו ,וא״כ
כשם שתפס המ״מ בדעת הרמב״ם שעובר בלא תחמוד אף כשאומר הלה רוצה אני ומשום שאף
שהנטילה היתה בהיתר מ״מ כיון שהשתדל להשיג החפץ ולרצותו ההשתדלות היא האיסור ,כמו כן
בנד״ד מחמת ההשתדלות שהשתדל לוי אצל המשכירים כדי להפקיע זכותו של ראובן בבית קעבר
לח בלא תחמוד.
אכן זה אינו שהדי דבינו העתיק לשון התנוך שאינו לוקה על לאו זה משום שניתן להשבון וזהו
כשיטת הראב״ד שכל שאומר רוצה אני אין עובר משום לא תחמוד ונמצא שהנטילה שלא בהסכמת
הבעלים היא האסורה ולכן יהיב טעמא דאין לוקין על לאו זה משום שניתן להשבון ,דהרמב״ם
לשיטתו דס״ל שהלקיחה לא נאסרת אלא ההשתדלות כשלעצמה קיהיב מטעם שאין לוקין על לאו זה
משום דהח לאו שאין בו מעשה.
ולכן נראה לומר שלהכי לא אתי רבינו עלה מכח הך דינא שראובן זכה בשכירותו לכל זמן
השכירות היות ומחמת דין זה הוי אמרינן דנהי דלכתחילה אין המשכיר רשאי להוציא את השוכר
בתוך זמן השכירות מהבית מ״מ כל שעבר והוציאו הוי כשאר גזילת קרקע שנחלקו בה האחרונים אי
קעבר עלה משום לאו דלא תגזול ,דלרמב״ם [פ״ז מגניבה הי״א] עובר בלאו ולרא״ש בתשובה
[המובאת בטור סי׳ שע״א] אינו עובר וכן היא דעת החוס־ ב״מ ס״א ,ובנד״ד אפשר שגם הרא״ש
מודה דקעבר בלא תגזל מכיון שנשתמש בבית בלא שהעלה לו שכר ולא הוי כגוזל בית ולא נשתמש
בו דאיירי הרא״ש.
ועוד יש מקום לומר שליכא הכא משום לא תגזול לפמש״ב הגר״י פערלא בבאורו לרס״ג [ל״ת
רע״א] שכל מי שאינו מכוון לגוף החפץ ולא לדמיו ,אף שלא קנה את גוף החפץ מ״מ מאחר שנתן
דמיו שוב אינו עובר בלא תגזול ,וכן יש להוכיח מהשו״ע [סי׳ ל״ד סי-״ג] וכתומים ס״ק י״ג ובמחנ״א
הלכות גזילה סי׳ כ״ז .ובהזו״א [חו״מ סי׳ י״ט ס״ק ה־] משמע דפליג אהא.
אכן זה אינו שאף אם אינו עובר בלא תגזול מ ■׳מ קעבר באיסור וגזלן הוי וכדאיתא בטור סי׳ שע״ו
דבגזילת קרקע מיקרי גזלן.
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שרת הלק ראשי

בית
’"ומך,

יוד

הא -ו?מעייל
כ־ים ״״
שהקשה בשם הכם אהד בגu - ■:
חולין בעז־ה לשי■ -ושלמי דלמ״ד לשון שבדו הכבים

איני מביא ק־בן יובל היות שאביו ה־—י בניי"
כעדין ויי״ל הוא דס״ל לשון שבדו חכמים •עי׳ תרים
נזיד ב־ ע׳א ד״ה נוי־ ומה שת—ן ־ביני יחיאל אבל
■ר
•ל״ע אם האב יכול להדיה בנו בנד
ם■ הרינו נדי■ מן הנ־וני־ת רב״ש אים־ים א״א מוציא דב*יו
לבהלה ווה ל״מ דק לניי עצמי ולא אאה־ ועמל״ם
פ״ב דנזירות .ולאו מלתא דפשיהא הוא.

ךעל

שאלתו השלישית באנוסה ממן המלחמה אי •ש
בה להתי־ הקשר •.הביא מבמ״ק בזה •ש להעיר
מכתובות מ״א עיא ולתגי אנפת• לא מימיי׳ קאמי־ לא
מיבעי־ אנסת• דלא קא פנים לה דמשלם בושת ופנס

ע״ב• עצמו ובו׳ וכתב בשהמ״ק שם דהנאונים
בספרי ספרד ת״ל לא מבעי׳ קאמיי לא מיבעי־ אנסתי
דלא קא פגם לה פי־וש שאינה מר,זלזלת כל כך ואין
רוב בני אדם ברלין ממנה הואיל ואנוסה היתר .דאינו
משלם קנם ע״ם עצמו אבל ובר הרי ד־וב ב״א אינם
ברלין הימנה אבל למ״ש בת״ה בשם בנה" :דיבול לומר
אני מן המיעום נם בנייד ביות־ לאדם חשוב יש ל

ראיה מכתובות נ׳ משום דאיכא צנועות וב׳ בשממ״ק
שם מיהו במגלה אמיי׳ באש־ אבדתי אבדת• כאש־
י*■-י
קאמי

אבדתי מבית אנא אבדתי ממך ושמא
רמיידבי לא יהפוין בה אעי־נ דמדינא שייא משוב ר־ו״ל
פנימה בבעילת עבו״ס עיש ודו״ק.

סימן ל־בן.

?T

בשנים שבאו לדין לפני חב״ד והדין לי׳
בעסק" מלת עבדם ונסתפק בת״ת אם החיוב על

הבי׳ד למהות בידם ולהודיע להם האיסור אשל עשו
ועלה על דעת כת״ה דבק דנזל עבדים מדרבנן הוא
לבן א״צ למדות ובתי־ה הביא דברי המוצל מאש סימן
אבל אינו ענין לנייד דשם נסתפק באיסור לכתחילה
א־ צריך למחות ועיין רעיית בפתיחת לה״ש אות ל״ו

חולין ל״מ ד״ה ואי לא מצי דנם בנכד• שייך ל״ת כבד
■השה
בשרית דבר
ההיית• סימן צ״ד אות  -ושרית
.........
.......
?דמו ...
■ן.. .
בית שלמה יו״ד ת״ב פימן י״ט בהנ״ה מבהמ״ח ובשדיה
 .....נ״ב
 1,1,. .....נ ...אות  ....המא ם -.י<-ף

ע״ש .ומדברי ־ש״י אלו העידותי כד הוינא טל־א למ״ש
במוצל מאש סימן ל׳ אי שליחות מיעיל באונס אם
ניטא דלי־מ בכל מעשה אונם ומייש״י שכתב ואינו נעשה
צ־בדך* ג״י מ«ריאליב דך•;• מ־בר־־ז — שלותו בע״ב משמע דל״מ שליחות באונם אילם בד
•־r s-r־ rדנב•" ר ~5סייד.
־׳»;
 rc״ errם~7־ לד '.ישיהד —»־כ-י יק לגת׳ה’לד ».־ייקינן שפיר אין יאיי מכאן דליים דע״ב לא נסתפק
אבל בת״ה נתב בפשיטות דנזל עכו״ם אינו ־ק מדרבנן המוצל מאש אלא אם מאנס המשלה את השליה ועשה
•באמת בר־־ם פ״א מנדלה מבואי דהוי איסור תו־ה ממש שליחותו כאשר ציוהו אולם באן אם אין היש־אל שוחט
נבשו״ת ח״צ סימן ב״ו האריך בדבי• הישיש והחדק כשביל העבדים ל״ע שליחותו וה״ז דומה למשלה שאנס
בדעת הד׳־מ דהוי מה״ת ועשעה״ט מ״ש בזה ובשד״ח את השליה שיקיש לו אשד .והלך וקדשה לעצמו
עי־ך נזל .ויש לדון בזה דאז אם נאם־ דהחיוב למחות־ דמקודשת לשלד! 'ואדרבה אם נאט־ דיש"• ם״ל רלא
שאשר ידאה למי שעושה העביה־ .ולהוכיחו אבל בנ״ד נאסרה במחשבת העבדים אא׳יב שתמה ישראל בשליחותו
שא״א בתשובה לשי־ הנוב״י וישדע״י אה״ע סימן ב״ה ובעינן תודת שליחות א״ב •ש להוכיח תמהני שליחות
:־בעבדים ליכא מצות השבה א״ב י־׳ל דאין מהיהב באתם ומסוף דברי ־ש״י במ״ש אבל באיניש אלמא ע״ב
להודיעם אבל נ־אד .כק דנזל אפור משום חילול השם שחטה אף בשבילו אבן המעיין בלב ארי• -אח דלא
שמ יש בתוספתא ב״ק פ״י דב״ק קי־־נ וב״ם פ־׳ז בעינן באן שרת שליחות בלל ולשון יש"• לא־ דוקא.
ג״י  —8״— :נ « ;:י ■::־■= • -'--t: ~7ם־ד
•ח־ה
וצ״ע להבין דברי _הנובייק ה״ם םיי ל־ז באונם יש שליחות
בל ב״ר אפי׳ בעברים כחצר ויראה הדק לענין לחייב את המשלה
י=־= :־ק י־ י דיג• בדאי חיוב
לה־היק את האדם סן המילה וביוצא בי ובפי־מ שבא נאם־ מאחר דהשליח אתם חייב משלחו בניב״י שם
הדבר לפני נ״ד עליהם מומל לנגות הדב־ ולהוכיח את דהוי בעושה בידיים ול׳יג מג־מא אבל לענין קיש
הטועים בחשבם דבר זה להיתר וחייו להיות שומע המעשה אפשר לומר דבאונס לא מתקיים מעשה
ושותק בי זה כבוד כל ישראל .של מי שאינו חם על השליחות במקום רבעי קיום בנון נימין וקידושין ובדומה
כבד .עמנו כדי למלאות שקו בסך .עודך ליתן את הדין .והא דהצד שאני שאין לו רצץ בלל עיש בנוב״י שכתב
ימ״ען לענין לא תחמוד אי שייך בעברים בפמ״ג א״ה הדברים לענץ לחייב המשלה עיי שליה עבדים ־בן הא
תד״ד א״א ס״ק״א׳ נסתפק בזה אבל המקנה דבתב שעהי־מ סופ״ה המלוח בשם מח־״ם די בוטין
בקו״א סימן כ״ח וש״ע חייב בקי״א לא״ח סי־ חיים דאם &ם השליח ל״א אשלד״ע י״ל רביע מודים דלענין
כתבו בפשיטות דל׳יש ד? .ביש־אל ובראיית בחייה מדש־י
קיש מעשה ל״ם ובהי׳ להולין הארבה(.
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פ׳ שופטים
דשבתא־ כוכב של יום ו
מיעוט אכילה
הקב״ה
ציוד.
לבך
שחורים
בנדם
ומניעת תשמיש ולבישת
־ציוה הקב״ה
•יעטושייע
ע־ש
הבובבים
את־י
יטעו
לעשות בהיפך שלא
נ״ש •יעטוש״ע
א״ה ייס״ב ומייא סק״ד
ים אפי־ הלוק
ועיין אדיו הגדול ה״ב
ון י״ה ומצעו
זה ־ק בבגד' ומלבוש
מחא ושמת
והמגעיל הי
הייי
שמלותיך ומבואר בהנהדי־ץ המלביש והמנעיל
עימנעלים אעם בכלל מלבוש ושו״ת שע אפ-ם סימן

קב״ד נם׳
להגעילו 1
I

׳"

מקידושין "ב הלבישו הנעילו ועי‘ יי־ושלמי פ״א דפאה
גיסי• נ" :מלביש ומנעיל לאביו וא״ב אפש־ דאין
מנעלים :
ס״ה ע״ב
דניתבי לו
וועד בי היבי דליהוי לה שמחה בנוי׳ יה־י
נתב בבנו
ככבו״ש סוף תענית דבשגת ליבא שם־,ה ־ק עונג
חיים חולין ב״ו וכ״ב
ועי׳ מפ 
במלחמות
על ה־י"
רמו״ק
׳וסייד סוסי? תיא• .מרבדי
הש״ם דב
דבחונוה משמע דמנעלים בכלל מלבוש מדקהשיב
הש״ס
יז■ .—r x־r
עי :טואה״ע םיי ע״ג  x.״< T«»s
להו ע•

ועיין חי• ארם בלל מ״ט ס״ב דלבן אין מב־בין על
מנעלים
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נדרשת כהן וע״י הכללים והמידות מתפרשת
התורה,",שבכתב ונתחדש כה חידושי דינים
ופרטים לאין סוף ,וארוכה מא pמידה .וזהו
שאמה״כ ה׳ ימן אומר המבשרות לצכא רב,
דמאמירה אחת שבתורה שבכתב יוצא כמה
דרשות וכמה פרטים ומקרא אחד יוצא לכמה
""טעמים וזהו המבשרות צבא רב ,דמאמירה
אחת שבחורה שבכתב יוצא כמה דרשות וכמה
פרטים' ומקרא אמד יוצא לכמה טעמים וזהו
המבשרות צבא רב ,והתורה ניחנה לישראל
שיהיו הס דורשים אוחה וכפי שהם מסכימים
ע״ס הכללים כן הוא האמת וכמו שאמרו בנ״מ
לא בשמים היא .רק היא כמו שמסכימים ב״ד
שבזה העולם ,וזהו שרצו המלאכים וביקשו שיתן
להם המורה ולא להאדס ויהיה האמת כמו
שהם ידרשוה .וזהו שאמרו מה אנוש בי תזכרנו
ובן אדם כי תפקדנו ,אמרו שאין האדם כדאי
שתזכור אותו כלל אף כי למנותו לפקיד
וממונה ,תמשילהו במעשה ידן כל שתה תחת
רגליו שעשית אוחו גס למושל ובמו שכתבנו,
ובזה יש לישב מה שהקשה המג״א היאך
אומרים בשבועות זמן מתן מורתנו והרי קיי״ל
דבשבעה לחודש ניחנה התורה ,רק הענין
דהנחוב אומר וקדשמס היום וממר ומשה
רבינו הוסיף יום אחד מדעתו דדרש היום
כמחר כדאיחא במס׳ שבת והסכים הקב״ה על
 itדלא ירדה שכינה עד למחר .ונמצא דזאח
המתנה שהמורה ניחנה לישראל וכסי שידרשו
כן יהיה האמת היה נששי בסיון מה דלא ירדה
עדין באומו יום השכינה וזהו שנקרא מתן
תורה שניחנה להם התורה במחנה ,ובשביעי
היה קבלת התורה שקיבלו אותה ישראל ומתן
חורה היה בששי .וזהו שאומרים מתן תורתנו
ולא מתן חורה דחורתנו הפירוש שנעשית שלנו,
והיא התורה שבע״פ והדרשות שנקראת על
שם ישראל ,וכמו דאיתא במדרש איכה בפתיחה
כי מאסו אח תורת ה׳ זה תורה שבכתב ואמרת

_
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קדוש ישראל כו׳ זו חורה שבע״ס .וזהו ביאור
הכתוב ה׳ ימן אומר המבשרות צבא רב דממקרא
אחד נדרש הרבה חידושים והלכות ,מלכי
צבאות ידודון דעל זה הענין קיטרגו המלאכים
דרצו דכח החידוש על פי הדרש ינחן להם ,ונוח
בית תחלק שלל דישראל נצחו להם וזכו הם
בהתורה שבע״ס:

ועל ענין זה תיקנו חכמים שתי ברכות על
המורה בעת קריאת המורה ברבים' ,אחת
קודם שקורא בספר תורה והיא אשר בחר בנו
מכל העמים ונתן לנו אח תורתו ,והוא על
תורה שבכתב ,ואחר שמסיים קריאתו בכחב
תיקנו לומר אשר נתן לנו חורת אמת וחיי עולם
נטע בתוכנו והיא הברכה על מורה שבע״ס
שמסרה לנו שיהיה האמת בהתורה כסי אשר
יאמרו החכמים ,וזהו אשר נתן לנו תורת אמת
וחיי עולם נטע בתוכנו כי היא לנו כנטיעה
שמוספת והולכת משושי חורה עד אין סוף
ובמו שדרשו במסכת חגיגה (דף ג׳) על פסוק
דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים
שסרה ורבה יעו״ש:

לא תחמוד .הנה רבים תמהו היאך שיין
אזהרה על זה ומה יעשה האדם אם הלב
חומד ,וכבר הסביר האבן עזרא שהכתוב מזהיר
שכל כן יהיה של חבירו רחוק אצלו בלא שום
אופן וס״ד עד שממילא לא יחמדנה הלב וכמו
שלא יחמוד הכפרי את בת המלן דלעולם לא
יחמוד הלב רק לדבר שסובר שיכול להיות
במציאות אופן שישיגו .והוא הסבר יפה גם
נעים .אמנם גם בלא״ה ניחא דהנה כל אדם
יוכל לשער בעצמו וברור הוא דאם יחאוה
האדם לאיזו דבר תאוה היותר גדולה אצלו כל
אחד לפי טבעו ויהיה גם קרוב להשיג מאותו
וילך אחריה ואז היצה״ר בוער בו כאש ,ורק
דרך הילוכו הוא על גב הנהר הקסוי מקרח
ובדרן ריצתו נחלקה רגלו על הכפור וחשב
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ליפול .הרי באומו רגע שנחלקה רגלו ונטה יסודות אש רוח מיס ועפר אשר ארבעתן המה
לפול הרי אז יבטל ממנו כל אותו החאוה מתנגדים זה לזה בתכלית ההיפוך וכמו אש
דהפחד שנתפחד מהנפילה העביר ממנו כל ומיס וכל קיומם של הנמצאים הוא מהרכבחן
רצונו דכן יסד הבורא יתברך בטבע כל והתמזגומן״שלא יסרדו והרי כל אחד מתגבר
הברואים דגם מעט פחד שיעלה על לב האדם על חבירו וניזון ממנו ומבלה קצת ממנו האש
מעביר ממנו כל כמות החאוה והחמדה ,וא״כ מהמים והמיס מהאש ,והיראה החופף עליהם
אחרי שהזהירה המורה בלאו דלא תחמוד בשרשם למעלה הוא המבטל הכחוח שלהם לבל
ואסרה לחמוד אס היה להאדם יראה מן יתגבר אחד על חבירו יותר מכפי הצורך
האיסור אפי׳ יראה קטנה ביראת הנפילה גם לההרכבה הנצרכה ובזה העולם מתקיים ,וכן
כן שוב לא יחמוד כלל .ובזה יבואר טעות האדם בעולמות העליונים אמר הכתוב עושה שלום
מה דסובר דיש לו מירון על המעשים רעים במרומיו ודרשו חז״ל שהמלאטס בלולים מאש
שלו כי בא לו ע״י תגבורת היצה״ר ,ואין זה ומיס ואין המיס מכבין אח האש ,וזהו ג״כ ע״י
תירוץ דבמעט יראת ה׳ אס היה מעלה על לבו היראה השורה עליהם .וכבר שמעתי זה במה
לא היה היצר יכול לו כלל .דהיצה״ר אינו חזק שנים דזהו פירוש הפסוק (איוב נ״ה> המשל
כלל דבמעט יראה נתבטל כל הכח שלו ועיקר ופחד עמו עושה שלום במרומיו דהפחד
שליטתו הוא רק במה שמשכח מקודם היראה השורה שם עושה השלום ביניהם ,וזהו ג״כ
מלב האדם ,וזהו שאמר הכתוב מה ה׳ אלהיך שיסדו מסדרי המפלה בנלכוח יוצר כולם
שואל מעמך כי אס ליראה כו׳ וללכת בדרכיו גבוריס וכולם עושים באימה וביראה רצון
דרק אס יהיה לן יראה ממילא תקיים הכל .קונם ,אמר דכולם גבורים ומ״מ אינו נפסד
וזהו ביאור הכתוב ולבעבור תהיה יראתו על החיבור וההרכבה היוצא שאין אחד מהם
פניכם לבלתי מחטאו דע״י היראה ינצל מן מתגבר על חבירו רק בולם עושים באימה
וניראה רצון קונס להיות עומדים ברום עולם
היצה״ר ולא יחטאו כלל:
והעולם על מכונו יקום:
וזהו מה שאמר הכתוב (משלי נ׳) בחסד ואמת
יכופר עון וביראת ה׳ סור מרע ,ואימא
נמס׳ ברבו־ן (דף ה׳) דכחסד ואמת היינו תורה ובזה ביארנו דברי הפסוקים מזהליס פ״ה>
נשאח עון עמך כסית בל חטאתם סלה,
וגמילות חסדים ,וכוונת הפסוק דהבעל משובה
צריך לשני דברים .אחד לתקן מה שעברו עליו אספח כל עברמך השיבות מחרון אפך ,שובנו
מן החטאים שימחול לו .שנית להיות נזהר לבל אלהי ישענו והפר כעסך עמנו ,הלעולס מאנף
יחטא עוד להבא .וזהו שאמר בחסד ואמת בנו תמשוך אפך לדור ודור ,הלא אחה משוב
יכופר עון דלחקן מה שעבר עליו מהחטאים תמיינו ועמך ישמחו בך ,אשמעה מה ידבר האל
צריך חסד ואמת דהוא חורה וגמ״ח .ולהיות ה׳ כי ידבר שלום אל עמו ואל ישובו לכסלה .אך
בטוח שלא יחטא להבא איכא עצה וביראת ה׳ קרוב ליראיו ישעו גו׳ ויש להבין המשך
סור מרע שאס יהיה ירא לא יחטא ,כן הוא הפסוקים ,גם עוד זאת קשה ביאור הכתובים
בפירוש הגר״א על משלי שם .ולא בהאדם דבחחילה אמר נשאת עון עמך כסית כל
בלבד הטביע הבורא יתברך טבע זו רק דכל חטאתם אספת כל ענרחך בלשון עבר דכבר
הנבראים שבעולם בראם בטבע זו אשר ביראה מחל להם וכבר הסיר מעליהם העברה והכעס
יתבטלו כל הכמות שלהם דהרי ידוע דכל ושוב חוזר לבקש ואמר שובנו אלהי ישענו והסר
הנמצאים בעולם השפל הם מורכבים מארבעה כעסך עמנו ,הלעולס מאנף בנו תמשוך אפך
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גי"

בית
ללשמו' וגרי נירזשלמי אחרסנתבו דשעתלעראהוא

HXpil
"

לינא הרה!ר 1
עדל־ם׳' ראיתי איש סכנה לילךנין הנשים
כשחוזר׳ סן המלן משמע דעלהקנרותאין

יעקב

אכן

לאתוראא׳ "ן של קידוש•

כנר השיגו האתרוג׳'על כרסנ*םות*ל דלהלווא
לעמם נרינית לאו ח'ע היאאלא מ*ש כספרי
לנכרי תסיועיענו׳על ישראל קא׳ לומר ולנכריתשין־הא

סננה «נזה,ים להקשות קלמווא וידן עם הזוהר הנ״ל ואפש׳

לישראל לאו ולאו הצא מכלל עשה

הנסים והא דמ"עי נגח' ראי' ונשיש יוצאת כו'מקצוית
אבנר הוא לענין תנאי שנשיסילא .לפני המטהכמיש
<3רושלמי'.חנ*ל אבל לעניןסננה יש לרלקאסהי׳עיי הריגה
או מ*תח כאיש וע1ו ים מקום לפרש ע׳ד הנסת ר ושאני
וסעיהשאי' ססיטר׳ דנקנא 1אין להאריך ונרי קלעי
יעקב 1

ז שנת ומלוה
הוא משום עונג שנון וגינ הוא מצות עשה ונלעיד דמש*ע
התירמהר״ס נתש«'הנ'ל ל&ת<ת״ן נשנתית <י'טכעיש
לעיל כשמו  1והנה ננ״ד לאסור ליהנות אסעיית בריק
מילה נראה ויש לאסור דווקא חלות דאירי״ת' אינה נדחית
מפני התשונהנתהיא וא״ין יינית אכל מצוהדרננןנוחי'
וסעודת נרית מילה דרכצן הוא ואף דיש רמי נתור' ונתיב

מי שעושה (לשונה עלאענירית
שעשה ומסגף נפשו אם מותרלתגף
עצמו שלא לאכול נשר ושלא לאתית ״ן נשנעות וי׳טאז

ניסהגט^הגסל ע״ן כתוספתן ר"פלא ומילת אינו אלא
אסמנתאנעלמא שהרי נתנו כשם רם י שלא היה א1נל
נסעוות נרית מילה כיוס '1כדי שיוכל לאנילנליל'סעודת

שאלח עג

שלא ליהנות מסעודת ברית מילה וכיוצא 3ה :
הצהחרשיס חי[(1נ ראיתי למורה אקד
שסידר עשונה לאשה ששכנה על הילד
להמיתה אות! ואסר לה לשתות "ן אפי' נשנתזע וייס זהי׳
עולה טל רעתי לאסור לה אפי'",ן של קידוש ואמרתי שטעה
בזה שסהר׳' מבואר מ!-ש:כ<׳ מהר’ם על אשה ששכנחעל
הילו והמיתה אית 1בשינה דחותרלהלאנזל בשרזלשתית
*׳ובשבתות וייט״סהרי סיור סס תשובתה להעענה ?50
תחיטהולא תאכל נערג בשר ולא תשתה "ן לנו כשנתו׳
<י*ט וחנוכה ופורים כ׳ איתן הימי׳ לא תתענה כלל רק עאכל
״כשר " pjiopiן אבל עמלת מספל הימי׳ של שבתית וי*ט
וקפלים אותן עד שא«ןענה שס׳יה ימיטואחיכ תתענה עוד
בסיב בחס לעמי' כפי כהה וניס׳ עיכיי־ה ויניקתה לא
תתענה כלל ותהא זהירה כל ימי׳ שלאקשכב לננהאצלה
מס לססמיר עליהן שהן חסונין כמוירין ולא נשעוע כו׳ועיי'
נעשזנו׳תינ סי'ך !,הרי כהוי'התיר מהר'ס לאכול ולשתית
יין בשכמות !׳*טהיפף ונרי המורה הנ'לוניש "ן של קידוש
1שר< ומשמע ובחול פשיטא ולא תשקה "ן דבל סיןשונית
 .........מעין החטא שעשה כמ'שבגמ
מבוארי'שיהיו 1למינדר
מאימתי חזרת משחק כקוני' משישנרו את סספסיהן וחזרע
מליה בריבית משיחור! חורה גמורה ראה•' לגוי לא מויפי
וכן כולם כראיתא בסנהדרין דף ך'יז ופירש‘• דאפי׳לעכוס
®’® '13קנח שסריבית מפיהם דתי לא סדרי לקילקול״הוכו'
עכילהרי בהרי' דעיקר התשונמסוא' באופי עגין שחטא
סלאיקזור לקלקילץ מיא הרי מבאר ברוקח ושאר ספר',
ד^־בע תשובי'הן תשובו׳ הגדר תשובו׳ המשקלס׳ונגח'
51נ*ל איירי בקשוני' הגדר אבל שאר תשובו' ה׳נשלריך

עשתגסהסיגועל

שנע דלא אתי ורמן ומפיק ואורייתא כו אלתא וסעודת
ניית מילה ררכנן הוא והילכך רשאי נ“תלעשית דיך סילוף
שלא ליהנות מסטיית נריע מילה ואין ראיה מעשו'מהרים
הניללהישך שהרי לא א&רלסתית "ן ולאכול כשד בחנוכה
וסירים אט'ג והוא מורננן ושאני התס דלא הוטל עליו־ רק
להתענות םסיס',מים יאפשר למלאות ב יעים אחריש אנל
בלאו הכי לינאאיסור׳לענור חלף ורבנן ני״לעשו׳תשוצה
1ה'טשלמהר'ם גסבשנהותוייט לאיתס ויעה שכתבתי
ורשאי לעניו אפי'מלוה דאורייתא משסדאפשרלק״ם
שניהם למלאות ימים אחרים • ווחיא הא חילתא לת'ש הרין
W >0ג
נסיק ומגילה אהאואמרינן משפחה ומשפחה כו׳שמנטלין
משסהית נהנים מעניותן !כאין לשמוע מקרא מגילה ונו*
זדוקא אם יטלים אחיכלהם4תגע?גרס--ה4לאדהני־זדא״־ת=^_______
אין מנטלי! ענווה דאורייתא מש-ם •גילה דרבנן ס'עניל
היכא והפטר בהכירו למכיר לו כל• והיינה
ס*נ אין מנם לין מלוה כי!
עליי רעים !מכר לי נהקכהונקן שטי עליו
העיקר נראה וסללמהי־
לשנת«ן1י ט דגם חנופה ופו וניז״קרהכליהטקחק״שאף ועב־לא תחייור ונראה
דאורייתא יכילשכיס ",דיתיא למזה שב עשה באיס-רכו יסמע תדמה לתליה
A,־,
...............
—
קבלה ודנך קו
דפורם דבי־,
ויכין ♦ ולפיז כשטראעו קינה • מיהו גם בתליה הבין
■וי*ט ופ'כ נט״ו סי' הנ'ל א יש יזילו? דקונה גס כשטר • י׳ל דל‘ד למק? שנעשה
שהוא מדרבנן מיתר לוחית
כאיסיי דהמקח ענמי נצסה כאי כי -מה שאץ כן הנא
מ" ם הרפב'ם סכיט מה' שני
המקח ב דינו דק עכר צל לא תחתור ודברי הרחבים
הת3'1מס'סיכה דן ל'ת יש
חנוונים לרנד׳ ?מדרכי שנע' הכמיע שייר’ה ולא כרעת
ס״ן כיון שהוא מדרבנן ועי
ההילק*' ’ לתייק אוי שלהקוה' אס אמר דולה אני ע'י
■
,
,
ו!.
t
קי'ל הכי שיהא פורים נמי ז
דכריקנלהכרא׳תאנא׳חו --רתי אעו נלא תחמו־ • ,ס הפ".־ וניתן ל! כמענה
פ=יל לעריק
וחנוכה לאו דברי קבלה ה 51תירז ,ק הקיש ציבר ולת׳ריז

 ,ח~ר סי□)
לעפות שאר תיקנו תעני'לב'ת לסגף עצמו כסי פה שנהנה מסעודת מלוה דחלוהת א
מןהענ״רה וזה פשוט ואין להאריך בדיניהם כ׳ מפואר בי״ד סימןרס*ה־מלתד־־םנשמו ש»צה ■ wisnsסיך־ד

ה*

יל
’

שבועותינטל הנערים מלקזדס עד סיפרעוהי • כשבועז
סלה ומלוה לא1כליירמיא אלא על אמת הנצרים'צכ“ל •
ס*נ אץ התעתדה תלה מליו • נננעידהלציר יעקב :

נספר׳ המוסר 1
 QJQ&tלענין אם לאסור לב*ק יין של מלוה כיין
הרשוק נראה דקלו ,בסברת הפוסקי' כמ"ש
5גמ'הנ׳ל דעזרע מלוה בריבית אפי׳לעמס לאיוזיף
וחרמנייס כעב והלוואתס בריגדת הוא מגיס משה דנתי'
ראיבן מה לו בל• יזה ושמעין גדה
"1ו
לנכרי תשיך כו' א'כ לפ'ד הגס' מ*ל המירי לעבור על <ע
למך לציני הכני הרכה רעים כל
נדי לעשות תשונה לגדור גרור אף לעפר על מ'ע ונ’ל ראיבן יהפצמ ני למוכרו ינא מהנשמע? ד«ים ונקן לו
ומגיע •שן כעשכמדן נע״יןד כבלי
טעמו משוס דס'ל דהאי עסה דסשונה היא ג׳יכ מלות עשה שטר לשלם לי ל׳מן
אלים ספי משאר מ'ט נדרך שאשת מקום שבעלי תפוגה ורוצה ראיבן נר׳ור מן ה«־ך־ יש־שנ" ל 1כפי הפער כל 5עמ
ע1מדים צדיקים גמור׳ אינם יכלי' לעמור וסילכך ה*ה ניגי סאקר שלא סכר לו ברלין הן עיי שהרבה בלה הדם אם
יונללק׳זר אם לצו :
דאפשר ומואר להורות ל'3מ שלא ישעה יין אפי' של קידום
אע'פ שהיא מ״ע דנתי' 1כ1ר את יום כשבע זכרהו על כ״ן
אקדים דבר םש'ע ק*מ הי' שנ״ס עע־ן י'
ןו'ל כל ממנו־ צבו! אי אמקז א• רעו
11׳ מ'מ האי נתי מלוה הוא לעשית קשובה מ’כ מותי להורו'
אי
י ♦!

^/אל

תשובה

יד א

יעקב יעקב בן שמואל מצויזמיר עמוד מס (109הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

1A

'י־'3ה

" ^י׳ץזי  !1ג■

יעקב

בית
או נלין של הכירו אז כל ובר שאפשר שיקנהו ממנו וממד

אלא דחכמ׳סגזרו עליהם ופסול מדרבנן ונשוורק מסעות

עליו רעיי והפציר נוער שלקח ממינו ה׳ועונר בלא תחמוד
יכו׳ עכ׳להש׳ט^הוא סונר׳ הרחבים פ׳א מה' גדלה ונקב
עליו הראנ׳ד ואיירי פלא אמר רוצה אני וכתב המ׳מ ימתו
שאם אמר רוצה אני מקחו קיים • ו9א גרע מקל"׳ ויכין
דאתיקנא פ׳ ק׳ז רומני'ובינא •כיון שנן אין בו לאו ולא בן
יטת הרב י׳ל אלא מקס! קיים ואע׳ס שעכר עב'ל ^לב טעמו

זכנר

שלהרמלס דומי למקח שנססה באיסור והסקת קיים
כראיתאכח׳ח סיחןר׳ח והילנן אט'פ שענר אלאו אפ׳ה
הסקחקיים וכבר נתבאר .שם דין אם היקר א 1הגול וא׳כ
ננ׳ד לפי מאי דמסקינן שם דאס לא נתייקר אץ שוס אחד
יכול לחזור 1אס נתייקר החוכר אינו יכול לקוור רק הל קח
ולפ׳ו נב׳ד אין ראובן יכול לחזור מהמקק אלא שאס החל

הרי׳ן ובעינן רוקא שנתן ל 1מעות אבל אם כקב לו שטר
עלי 1אינז־קולס בו'ט׳ס וכ׳כ בהגהית ש׳ע שם א׳כבנ׳ד
מסן לו׳סט׳ס עלי! אינן קונה ויכולין שניהם לחיורמהסקח
באם אחר ר!צס אני (מיהורח׳אכתנססכסי׳ר׳הדי׳ח

(איןאומריס הבעלים רוצה אני פסילמדאור׳יתא
ביאר המ*« דלסנרא ! 1המקק קיים דהוי  wמל”׳וומן
זב־ני׳זניגי א’ב נלד לסברת האומרים בתליי׳ ןןניןכו'נמינן
דווקא שיתן מעוגן ובשטר אינו קונה גס כלדסמקתנטל
וראונן •כול לחזורמהטקס כמ'׳םןדש כאן מקום סימא על
הסמיע אמי׳ש בסי׳סלט nu'pל הכופה אס קמר! למכור
את שלו ונותן לו דמיו אסוך ,אבל אין ל 1דין גזלן לפסול
מדאורייתא אלא מדרבנן כלש עכ ל !נתב שם ססמ״ע אין
לו דין נזלן כו׳פירש אן והוא עובר אלא! דלא תסמזד מכל
מקום אינו נפסל לעדות ולשבועה ,ולא תחמוד לאינשי כלא
שאינו עונד אלאן
דמי משמע לה1ורלא נע״ש שכתב ו'נ
דאורייתא ועיין לעיל סי׳לר מי 0עורמזהעלל ודבריו

הובר תמוה ודברי־הסמיע סותרי! דבר׳ ע5מו שכתב בסימן
ל׳ידסייגוזיל החמסנים 1הם הל1קח׳ס כזרוע קרקעאו
מטלטלץ שלא כרצון הנעלים אלפ שנותנים הדסים וכתב
שסהסס״ע ס'קל*נווילאעיפשנותני'הדסים וכל הנותנים

ילא תחמוד כלא ומי

על הראלי) ־גס לסברת הרחנ׳ס הנ׳ל י׳ל דל׳ר ל״קח הומים אינם עונדים אלא תהמיי
שנעשה כאיסור דהתסהמקח עצמו נטשה באיסור אנלהכא משמע וכן הוא האמת ולנתוספות .ואינם גוזליסבכס אלא
הרי
המקק 5דינ! רק שעבר על לא תחמוד דאין עניינו לסקס משתדלים מהנעלים ער ויהג׳ להו כלא דמים טנ״ל
דאין איפור לעשות מאח זה אלא איסור ולא תחמוד אינו להדיא נקב ססס*ע בוכרי הע'ש הלל דכןסוא האמתכתי׳
בגון במקש !דחיא למ׳םכתמ«רהדן<׳ כאס נשבע שלא התוספות וא'כ דבריו סוקרים זלז ועוד דסיש דענר אלאן
לגרם את אשען !עבר וגירשה נו'דאין איסור לגרש אלא דלא תחמוד אלא שאינו נפסל לעדות ולשנ׳עהאס כןסאי
שבדה מלבו האיפ1ר נו' ה'נ בענין זה אן ע׳ג שאין נודה מקשי #תוספות הלל ■ אהא יתנא היסי פ ועליכן החפסנין
מלבו האיסור ולא תחמוד כתיב בתורה מ'מאיןא<ס1ר רלפס!ל מדאורייתא דעני על לא תחמוד מ'מאי קושיית
בסקח • מיה! דעת הסמיע אליבא דעת המרוני אינו בן דילמא אן על גב דענר על לא תחמוד מכל מק!'אינו נפסל
ע׳ש שהאריך בסיחן ר׳ח ! ולפי מ׳ש יהיו דברי הרמנ׳ם לעדות הלש הסס ע אלא וווק׳ יהאליתא ו ועורדינרי
מנוונים לדעת המרדני דלא בדעת החולקים על המרוני ססמע סוקרים את דברי הס'ע דמנ אר ילא ס'ל כסי' התו'
ילא תחמוד בלא ומי משמע ושנן ה!א האמת שהיינתב
שהביא הסלע סס י
 D2QMעמיה לי מה שלא הניא שוס פוסק ונרי סימן שלט סיכל החומד נו'והפציר נו כו׳עד שלקחומפנו
הראב׳ר דהינא דאמר רוצה אני אינו עובר הרי זה עונד אלא קחמוד בו'ול1ון עד שלקח ממנועלכרחך
^על לאו דלא תחמוד וגס בלע לא הניא דברי הראב*ד וצריך נדע׳ אס כן הוא שלא ניעת התו׳דנדלז׳ אינו שנר דליכא
טעם שהדי גס המימ לא דחה דבריו דק שאין דעת הרמלס לפרש דלים עד שלקחו ממני היינו לומר שנתרצה למוכרן
כדנרי 1ונראה לעלי שגס הת '1ללכהראלד לקד תירוצא ובלא דמי א'כ ובלא נתרצהלמיכרו אינושקי על לא סתסוד
וכוונת הראלד לס ש • '#1P־ גסעל הלח קשה שלא כ*נ אס כן לל דלא נהראלד הלל דלהראלד רווק'כלא נתרצה
שדברי הראלד כיונת< למים תו' פ'ו'נ דן צ*ה תנא הוסיפו דהיינו שלא אמר רוצה אני אבל בנתיצה אינועוכרנחיש
עליהן הגולנין !ה׳חמענין • החמסנין מעיקרא מא יסבור לעיל נשמו ולהרמנס ניחא איפנא דננסרצה שנר ונאי«
דמי קיהיב אקראי בעלמא הוא כיון וקקזי דקחטפי גזרו <תרצה אעו שנר וזה אינו מן הסברא (נס המ’מ הלל לא
נהו רכלן והקשו התו' ולפסול מדאורייתא דענר אלאו דלא בקב כלל דיהיה מיס הרמנם הפונה מסברת הרא3יד אלא
תחמיר י*ל ילאו ילא תחמוד משמע דלא יהינ דמי
וני נקב שאינו כן דעת! כלל דלינא לתימר דנוונת הרסנס עד
•לסהאאמרינן
’
יהיכדמ׳ ליכאלאודהימוונלל
 ...שלקחו ספנו לרביתאה1אדלם כשלא »תרצס שהרי הרמכם
*
לק דלמ לא תחמוד לאינשי כלא דמימשמע לה • 1משסע ילין מקרא דנעינן דווקא שלקחו מדכאגג לא סהסורכסן
ולאינשי הוא דמשקמעכן אבל הס טועים דלא תחמוד הו« וזהב ולקחת לן־ בלם כסלע אם כןלל דדוואא ה1א ^א טיכ
בדיסיבדמי♦ וי״ל דסשמע להו קקאמרללנמידכןהוא דלש עד שלקתוה״גו בדמי דאי בפיסוק דמים היינו נתרצה
האמתובו'• ועי ל דלק דמי קיהיב והיו מפייסים איקס ער כסיס מיה! צריך לפרש דלם הרסנסעד שלקקו ממנו היינו
שיאמר רוצה אני דאינו שנר על לא תחמוד אלא כשאינו שלקחו לביתו כלישנ׳דקרא מלל ולקחת לוונלא דמי איירי־
אומר רוצה אני י וכיון דקזו דשקלי נעל ברחי' ולא הוי 1לכ לל כן ואל  3דבריהדמכסוהלע סתריאהדדימ׳ש
חוששץ אס יתפייסו פסלינהו ו'<3עללי וזהו לדעתי כוונת סימן שלט ס׳ט וסעין י׳ושד דלובדי חרמכס יקשה קושיית
הראלדכלשאדנרי הימב׳ס ועבר אלא מקמו' איירי שלא המוספות הנ" ל ולינא לשנוי׳ דלאכת׳' היאשין ולא בתי'
אמר רוצם אני כו׳היינו כתי' נקרא סל התיס' דהיו מפייסים
סשנישלהתו׳ווו"ק «וא ע״נ כמ"ש 1
אותם כי׳לכ גנרי הראלי ניעת הקו׳ ובןנללד דעת רלי
הנלע״ר דאין נאן פלוגסא כ׳ןהרסל׳ס
שכתב וז*ל וכיון דהוי יקחטפי כלוח' דאפי׳רקיהני דמי את!
!הראכ״ר לענין שיהא חמקת קיים

סל <הבעלים ואינם אוסרים רוצה אני הוא זיעוב׳נלא תהמוי

!היו מפ״סי׳אוקס נו׳ס׳ה כר״ב הראב״ד דהא יכת׳הרמבם

קנ< אס מפייס הבעלים עד סאומריסרזצהאני אינועוכר
אלא

עונרעל לאתחמידהיינוכסלאאמר רוצמאנ/אבללעניין־
שיהא
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י ק-כני-

בית
סיהא הסקת קיים לא איירי הראביד כלל ודברי המ'מ
שכקנדהרמבים מחולק עם הראכ*ד לפביןשיהא המקש
קייס תמוהי׳געיני 3י ^ראה פשוט כולכע כואניד והרסב'ם
כמ’ש ואפשר דהרמבים חולק על זין 1ש’ל ואן בנערצה שא׳
חצה אני אפ*ה עוכר ופירש עד שלקחו ממנו הייני שאמר
מצהאנייכ״ש כשלא אמר רוצה אני וקרצומיימי סרמכ*ס
לאתקמודכהן »« ילקחס לרהואלהורו׳ראפי׳אם נתרצה
שאמ׳רוצה אני עוני אלא תחמוד דנלא נתרצה ככר מפורש
בקרא די׳דנחת דכתיב לא תחמוד אכל קרא דולקחת לך
.

איירי מתרצה וכן מפירש גינר׳ הרמב*ם והס״ע שכתב
הכביד עליו רעים והפציר נו כו*ע*כ איירי נאחר ריצה אני
עלידיהככדתו־עיקוח׳מאן שנראה לפרש דבריהרמכ׳ס
וסראב*דכת*שמ*מ כיון דמומה לה המ*מ לדין תליי'"כין
נראה ובניד המקק כטל־וראיגזיגול לחוור מן המקק גמ׳ש
לנרל^בתשוכת אחרת כמנת׳ גדין אש ר אונן כיה לו בלי
והרבהעלי! שמעון רעיה והפציר בז ונתן לו במתנהוכמיתי
דחן זה הוא נפלוגמ׳דלתי׳השני של התו׳הנ ל דאס נתרצה
אי כ ו עוכר אלא; דלא תחמוד היה במענה נסי אינו עובר אן
שהוא מתנה נראה דהוי ניהיב דמיכמ׳ש ננמרא כבמה
מקומית דאי לאו דהוי לי׳הנאה מיכי׳לא הוי יהיב לי׳מתנה
זמענה במכר מ'מ להברת התו׳נעינץ השני אפי׳יהיב דמי
עוני אלא מחמוד אצא הכל תלוי בנתיצה והילנך אס כפה
אתחניח נכפי׳נלדשנתן לן מתנה אחסה טובה שעשה לו
טוברלעל לא מחמוד אבל לתיק של כתי׳דלא תחמוד נלא דמי
משמ׳להו וכןהזא האמת א*כ כא !נמתנה דהוי כ«יו ׳היכלי'
ומיטונראלא תחמוד ומ*מ נס לעירן השני סלסתו׳כיבא
דלא עבר על לא מחמוד במתנה פתיל לעדות מדרגנן דברי

׳ ________ _________
שאלה

הצעיר «עק-----------------------»_3

הא דאמרינן קרא ולא דקדק
גאותיוקיו יצאכמישכא׳חתי'
א*כ ס’א ופיר' המפרשים דקאי

אכל מס שהוכיח נסי'ס'א דהיינו שלא הדגיש הרפה והניח
קנד כו׳אי קאי נסאחסירות ויתירות דה״ני שלא דקדק נסם
או יש סברא לחלק כין חתירות ויתירו'לשאר דקדוקיס)
דין וה מפורש חם פרק היה קורא
השובה
דסק היה קולא בתריה והגיע ומן
המקרא אס כיין לכו נו׳ובגמ' שמעת
מיניה מצות צריכות כוונה כקורא
להגיה כו׳ופידסי ה<ןוס©1מ שאינו קורא התיבות כהלכתן
זכניקודן אלא כנתינתה קרי כדי להבין כחתיריק ויתירות
במו לטטפותומזו1ונןנו'עו כאן לשינו וכיון דתנ׳אסלאכיון

יעקב

נט •

בקורא להגיה  1נרא׳ליישב דברי השלהן ערוך יכיון דהמשג
נפשט׳שכיון לכו לצאת אפי׳הפי יצא גקורא להגיה סתירות
ויתירות דתבירי לי׳דקתירור ,ויקירות כת נכלל מה שאמת
קרא ולא דקדוק כאותתעיה מה שאין נן אי ש*ד דמצותאין
צרימ׳כוז״ז אתי המשנה לאשמעינן דיןדקורא להגיה משו׳
ות’ללחלק נין חפירות י׳תימת לשאר דקדק אוקי!ת שגקים
ונדרך זה יש לפרש שאר פיר,שים שפי' רשיי לתלמידי הרי*’
נפירש קורא לכגיה והוא על דרך זה שאמרנו אי נחי קורא
להגיה שכתב בש’ע כולל כל הפירושים גם פירש התוספות
דקורא הקח נכקינתן נחסיח' רתיחת ואפי׳הכי יצא דלא
כסברת התוספוע ו
יש לומר דחסיחת ויתיחת נקריאת שסע
הוי כסו בקרי את העורה שכתב בסי׳קמיב
קיא דאסטעה אפילו נדקדק אות אחד מחדריו אותו
ושס כקב רמ׳א דדווקא גשינ  1שעשענ׳עי*ו הענין אכל אס

מיהו

טעה בנגינת הטעם או כניקו איןמח’1ייןא1תואבל גוערין
בו כו'ואס כן הוא הדין כק'ש ושס איירי נחסירלת pn>p« 1
סהרינית יוסן מייתי דמיין למט שבקנ בירושלזסי נין
וליסודיים ונין אס לואסכו׳עיין ססאכןיש תברא לחלק
נין קריאת שמע לקריאת הק1רהכמ*ש לקמן וקהילה יש
להקשות על דגמרמ'א נסימן קמיבשפעבלחלק נין את
הענין משענה והוא מונח נעל תיה תי׳קפיא ולענ״ת
רעתי נראה דלסבר׳בעל ת'ה אפי׳נטעות שסענין משענה
בסי אין סחז׳רין אוקו שהיי הע’ה סמיך אובח ־נעל

חשיב הענין משענה אס לא עיי טעמי'וניקוד ובגון אאזעיו'
חשיב סענין מסקנס וכסו שסיים רמ’א אכל אם טעה בניגון
הטעם או בניקוד נז׳משח׳חולע סטעס ’גיקוד חשיב הענין
משענה אס כן אם קרא לאסרן הק חשיב העני!
מסקנה ואפי׳הכי כקב בעל הסנה" .דאין מחזירין א’כ בעל
עיהראזיל בש׳טעבעל המנהיג  pנ ראשי הענק משענה
אץ מחזירין !סאידכתב נעל ת*ה בדקדוקי טעמי׳עם נניקו'
קמן פתח כו׳הוא משוס דסמעשהשהי׳כןהי׳שראה רבותיו
שאירע מעשם שטעה הש'ץ בדקדוק טעמים זכניקוד ובאמת
אם ס׳ה אירע לפני רבותיו טטוע בשינוי הענץ נמי לא היו
מסזירין אועו שלא להלבין פני כש fהקורא נפ'ש הטור
בסס נעל המנהיגוכיע א'כ למה כעב נעל ת'כ שוערו בו
הלא לדברי נעל המנהינ אץ להלבין פניו ייל דאץ בתש ב*כ
אם ג1עיין1ו כסו אס מחדרי{ אותו דאו מלכיניס פניו וטעם
שהיו גוערין« נדי שיהיה רגיל נפעם אחרת ועור■ דלתיח
שני שכתב כ’י נשם גן סביב נגינת טעם גרע פן טע5'1רשיכ
הטעמים שינוי הענץשהקסס מהא דנעג הטורןשס הראיס
שאין יוצאץ בקחאה בלמי יודע וכתב  0*10נעל המנה ,הזא
בטעות שאץ בי סיגו טנין ודברי הרא'ש בטעמים שהם פירש
הפסוק ממש עב’ל הרי הטעמים גרע פן ם«ומ וא'כ ’’ל ג’כ

לכו לא יצא שמע מיני' דאפי׳נדיעבד לא יצא אם אינו קורא
בנקודות בהלכת;  1אכן הרין והרא'ם השמיטו תוגי׳ז! מיש
3גמ'ש*מ מצות כו׳ובקורא להגיה וכתב רש״לטעמ׳דחילתא
משוס דפהקו נפ״ב דר'ה כמ'ד חצות צריכות כוונה ואש כן
פי׳המשנה כפשוטו אס כיון לנו לצאת ידי תינת קריאת שמע
ויש לממו'לפ'ו על דגר׳ סש*ע בסי׳ת׳ס״ד דייא מלית צריכו'
גוונה לצאת בעשיית אותה מצוה וכן הלנה «ז'וא'כ לסי׳ו פי׳ דברי בעל ע'ה כך ומ*ה נקיט נע’ה דקדוק טעמיש וניקול
ובים טעית שמשתנה עיי סע<ץ ■ !עור •ש^להקשו׳שס כש’פ
סמשנה כפשוטו אס כיון לכו לצאת אותה מצוהואין צריך
פי'קמיג שנעב בקיא ל׳הרמביס קרא וטעה אפי׳נדקרז׳אות
לאזקמי בקורא להגיה ואם כן למה כעב אח'ו סיר נסעין ה'
א׳סחוירין אועו וכעב רס״א עין ודוחן׳כשי נוי העני! נו׳אנל
היה קורא נתירה כו׳אס לא כיון לבו כי'אפילו קורא כתורה
אם טעה בנגינת הטעה בו׳וקשה למה לא כעב נלש׳פלזגקא
נ)ז מגיה דמנא לן האי דיכא דכיון ומפרש המשנה אש כיון
שהח מבואר כמ'ה שכ’נ לפחוך על דברי המנהיג שהילתעל
לנו לצאת אין פירושו דקודא להגיה ואן אם מפרש כקורא
להגיה נפירש רש’• ושאר פירושים דלא בדברי הפזספז׳הניל סרחב'םכמבואר בטור שסזלקין והאיך הכניס רמ*א דברי
נעל ת״ה שהוא ןייבא דהקנהיג שחלק על המחבר ש*ע שהן
מכל מקום מנא לן תאי דינא של קורא להגיה כלל כיון דפי'
דבחהרמנ׳זע!' ודנח סמחנר שי׳ע סותרי'וא*ו שכת׳כס׳א
המשנה כפשוטו יהטור נשמר מוהיפתב תחילה דין דקורא
להגיה ואחר כך נקב ובה'גנתכ ומצות צריבות נזינה כו' ל׳הדמב׳באטטעהמחזירין אותו זבש'□ □סב כעל ת*ה •שזב
שישססמניןואיןמי שיודע לקרו'«זור׳כהלכ'בדקר'ובטעחי'
רצה לומר דנה ג חולק ולא ס״להא דקור׳להגיככיון וסוכר
דצייך כוונה אש כן פירש המשנה אילו בקורא להגיה ו^א אס אפייה יקראו כתור׳בכרבה כהלכתם כ׳'!המעיין כת f)<- 7
כיון לכו כפשוטו וצריך כוונה ולפירש זה בקורא להגיה לא שלא נ*כ אלא אליבא וכמנהיג אבל להרמכ’ם משמע ואפי'
בדיעבד לא •לא ע'ס !צ*ל דשע׳הדחקשאני י ודע דמ׳יש נשיב
■צא דאין ראיין ממשנה הנזכר לעיל כיון ואין צריךלאיקיש
לקחת
ואץפי&יודע

בית יעקב יעקב בן שמואל מצויזמיר עמוד מס (111הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

אחרונים
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מעבירה ,וגבי ממון אסר אפילו התאוה שבלב וכ״ש החמדה של גזילה ,והראשון עיקר כן
נ״ל.

+־

שו״ת בית יעקב /

מצויזמיר

שאלה עד :ראובן היה לו כלי יפה ושמעון היה צריך לאותו הכלי והרבה רעים על ראובן
והפציר בו למוכרו ולא היה לשמעון דמים ונתן לו שטר לשלם לו לזמן .ובהגיע זמן
התשלומין נתייקר הכלי ורוצה ראובן לחזורז? מן המקח ושישלם לו כפי השער של עכשיו
מאחר שלא מכר לו ברצון רק ע״י שהרבה עליו רעים אם יכול לחזור^ אם לאו.

תשובה :אקדים דברי השו״ע חו״מ סי׳ שנ״ט סעיף י׳ וז״ל
והוא מדברי הרמב״ם פ״א מהל׳ גזילה ,וכתב עליו הראב״ד
וכתב המ״מ דעתו שאם אמר רוצה אני מקחו קיים ,ולא גרע
ח״ה דזביני׳ זבינא ,כיון שכן אין בו לאו ,ולא כן דעת הרב
שעבר ,עכ״ל.

כל החומד ...עכ״ל השו״ע,
דאיירי שלא אמר רוצה אני,
מתליוה וזבין דאסיקנא פרק
ז״ל אלא מקחו קיים ואע״ם

ולי נראה טעמו של הרמב״ם דדמי למקח שנעשה באיסור דהמקח קיים כדאיתא בחו״מ
סי׳ ר״ח והלכך אע״פ שעבר אלאו אפ״ה המקח קיים ,וכבר נתבאר שם דין אם הוקר או
הוזל ,וא״כ בנ״ד לפי מאי דמסקינן שם ראם לא נתייקר אין שום אחד יכול לחזור ואם
נתייקר המוכר אינו יכול לחזור רק הלוקח ,ולפי״ז בנ״ד אין ראובן יכול לחזור מהמקח
אלא שאם הוזל הכלי ושמעון הלוקח רוצה לחזור מהמקח יכול לחזור כמ״ש .אבל לדברי
הראב״ד בנ״ד שניהם יכולים לחזור בו מאחר דמדמה לתלוי׳ וזבין וכו׳ ,ושם כתב ב״י
לדעת הראב״ד כפי׳ הרי״ף דבעינן דוקא שנתן לו מעות אבל אם כתב לו שטר עליו אינו
קונה וכו׳ ע״ש וכ״כ בהגהות שו״ע שם ,א״כ בנ״ד דנתן לו שטר חוב עליו אינו קונה
ויכולין שניהם לחוור מהמקח באם אמר רוצה אני (מיהו רמ״א כתב שם בסי׳ ר״ח דיש
חולקין על הראב״ד).

גם לסברת הרמב״ם הנ״ל י״ל דל״ד למקח שנעשה באיסור דהתם המקח עצמו נעשה
באיסור אבל הכא המקח כדינו רק שעבר על לא תחמוד דאין עניינו למקח דאין איסור
לעשות מקח זה אלא איסור דלא תחמוד אינו בגוף המקח\דמיא למ״ש בתמורה דף ו באם
נשבע שלא לגרש את אשתו ועבר וגרשה וכו׳ דאין איסור לגרש אלא שבדה מלבו האיסור
וכו׳ ,ה״נ בענין זה אף ע״ג שאין בודה מלבו האיסור ,דלא תחמוד כתוב בתורה ,מ״מ אין
איסור במקח .מיהו לדעת הסמ״ע אליבא דעת המרדכי אינו כן ע״ש שהאריך בסימן ר״ח,
לפי מ״ש יהיו דברי הרמב״ם ??? מבו??נים לדעת המרדכי דלא כדעת החולקים על
מרדכי שהביא הסמ״ע שם.
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אמנם תמיה לי מה שלא הביא שום פוסק דברי הראב״ד דהיכא דאמר רוצה אני אינו עובר
על לאו דלא תחמוד ,וגם בשו״ע לא הביא דברי הראב״ד וצריך טעם שהרי גם המ״מ לא
דחה דבריו רק שאין דעת הרמב״ם כדבריו .ונראה לענ״ד שגם התוס׳ ס״ל כהראב״ד לחד
תירוצא וכוונת הראב״ד למ״ש התוס׳ .גם על המ״מ קשה שלא כ״כ שדברי הראב״ד
כוונתו^ למ״ש תוס׳ פרק זה בורר דף כה ... :והקשו התום׳ ...וי״ל דלאו דלא תחמוד
'\

משמע דלא יהיב דמי וכי יהיב דמי ליכא לאו דחימוד כלל וא״ת הא אמרינן פ״ק דב״מ...
וי״ל דמשמע להו דקאמר ר״ל נמי רכן הוא האמת וכו׳ ,ועי״ל דה״ק ...עכ״ל.
?עוה>5לדעתי כוונת הראב״ד במ״ש אדברי הרמב״ם רעבו־ (אלו) תחמוד איירי שלא אמר רוצה
אני וכו׳ ,היינו כתירוץ בתרא של התוס׳ דהיו מפייסים אותם וכו׳ ,א״כ דברי הראב״ד כדעת
התוס׳ץוכן נלענ״ד דעת רש״י שכתב וו״ל :וכיון דחזי דקחטפי כלומר ...עכ״ל ,מבואר
דס״ל דרש״י כתירוץ השני של התוס׳ .ולתירוץ זה מבואר ראם חוטף וזורק את המעות
בע״כ של הבעלים ואינם אומרים רוצה אני הוא דעובר בלא תחמוד אבל אם מפייס הבעלים
עד שאומרים רוצה אני אינו עובר^אלא דחכמים גזרו עליהם ופסול מדרבנן ,וכשזורק המעות
ואין אומרים הבעלים רוצה אני פסול מדאורייתא ,וכבר ביאר המ״מ דלסברא זו המקח
קיים דהוי כמו תלוי׳ וזבין זביני׳ וביני׳ ,א״כ בנ״ד לסברת האומרים בתלוי׳ וזבין וכו׳
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בעינן דווקא שיתן מעות ובשטר אינו קונה^גם בנ״ד המקח בטל וראובן יכול לחזור מהמקוז
כמ״ש.
ויש כאן מקום תימא על הסמ״ע אמ״ש בסי׳ שנ״ט ס״ט וז״ל :הכופה את חבירו למכור
את שלו ונותן לו דמיו אסור אבל אין לו דין גזלן לפסול מדאורייתא אלא מדרבנן כמ״ש
עכ״ל ,וכתב שם הסמ״ע <?> אין לו דין גזלן וכו׳ פירוש ...ודלא כע״ש ...עכ״ל ,ודבריו
תמוהים דלפי מ״ש בשם התוס׳ דכן הוא האמת דאינו עובר אלאו דאירייתא ובחנם השיג
עליו הסמ״ע ,ובאמת תמוה דדברי הסמ״ע סותרין דברי עצמו כתב בסימן ל״ד סי״ג :וז״ל:
החמסנים >?< ...עכ״ל ,הרי להדיא כתב הסמ״ע כדברי העיר שושן הנ״ל דכן הוא האמת
כתירוץ התוס׳ וא״כ דבריו סותרים זה את זה ,ועוד דמ״ש דעבר אלאו דלא תחמוד אלא
שאינו נפסול לעדות ולשבועה אם כן מאי מקשי התסו׳ הנ״ל אהא דתנן הוסיפו עליהן
החמסנים דלפסול מדאורייתא דעבר על לא תחמוד וכו׳ מאי קושייתם דילמא אע״ג דעבר
על לא תחמוד מ״מ אינו נפסל לעדות כמ״ש הסמ״ע ,אלא ודאי דהא ליתא.

ועוד דדברי הסמ״ע סותרים את דברי השו״ע דמבואר דלא ס״ל כתירוץ התוס׳ דלא תחמוד
בלא דמי משמע ושכן הוא האמת שהרי כתב סימן שנ״טי ס״י כל החומד וכו׳ והפציר בו
וכו׳ עד שלקחו ממנו הרי זה עובר אלא תחמוד וכו׳ ,ולשון עד שלקח ממנו על כרחך
בדמי ,אם כן הוא דלא כדעת התוס׳ דבדמי אינו עובר,
דליכא לפרש דמ״ש עד שלקחו ממנו היינו לומר שנתרצה למוכרו ובלא דמי ,א״כ דבלא
נתרצה למוכרו אינו עובר על לא תחמוד א״כ ס״ל דלא כהראב״ד הנ״ל דלהראב״ד דווקא
בלא נתרצה דהיינו שלא אמר רוצה אני אבל בנתרצה אינו עובר כמ״ש לעיל בשמו,
ולהרמב״ם נימא איפכא דבנתרצה עובר ובאינו נתרצה אינו עובר ווה אינו מן הסברא( .גם
המ״מ הנ״ל לא כתב כלל דיהיה סברת הרמב״ם הפוכה מסברת הראב״ד אלא כתב שאינו
כן דעתו כנ״ל ,דליכא למימר דכוונת הרמב״ם עד שלקחו ממנו לרבותא הוא דכ׳׳ש כשלא
נתרצה שהרי הרמב״ם יליף מקרא דבענין דוקא שלקחו מדכתיב לא תחמוד כסף וזהב
ולקחת לך כמ״ש הסמ״ע ,א״כ ס״ל דדוקא הוא ,אלא ע״כ דמ״ש עד שלקחו היינו בדמי
דאי בפיסוק דמים היינו נתרצה כמ״ש מיהו צריך לפרש דמ״ש הרמב״ם עד שלקחו ממנו
היינו שלקחו לביתו כלישנא דקרא הנ״ל ולקחת לך ובלא דמי איירי וע״כ צ״ל כן דאל״כ
דברי הרמב״ם והשו״ע סתרי אהדדי מ״ש סימן שנ״ט ס״ט וס״י ועוד דלדברי הרמב״ם
יקשה קושיית התוספות הנ״ל דליכא לשנויה דלא כתי׳ הראשון ולא כתירוץ השני של
התוס׳ ודו״ק ,אלא ע״כ כמ״ש.
□>1

אמנם הנלע״ד דאין כאן פלוגתא בין הרמב״ם והראב״ד לענין שיהא המקח קיים ,דגם
הראב״ד סבירא ליה דאף שלא אמר רוצה אני ועבר על לאו דלא תחמוד המקח קיים ,אלא
דמ״ש הראב״ד דלא אמר רוצה אני דאם אמר רוצה אני אינו עובר כמ״ש תוס׳ בתירוץ
השני והיו מפייסים אותם וכו׳ מ״ה כתב הראב״ד דהא דכתב הרמב״ם עובר על לא תחמוד
היינו כשלא אמר רוצה אני ,אבל לענין שיהא המקח קיים לא איירי הראב״ד כלל ודברי
המ״מ שכתב דהרמב״ם מחולק עם הראב״ד לענין שהיא המקח קיים תמוהים בעיני/,כי
נראה פשוט כוונת הראב״ד והרמב״ם כמ״ש.
ואפשר דהרמב״ם חולק על זה וס״ל דאף בנתרצה שאמר רוצה אני אפ״ה עובר ופירש עד
שלקחו ממנו היינו שאמר רוצה אני וכ״ש כשלא אמר רוצה אני ,וקרא דמייתי הרמב״ם לא
תחמוד כסף וזהב ולקחת לך הוא להורות דאפילו אם נתרצה שאמר רוצה אני עובר אלא
תחמוד דבלא נתרצה כבר מפורש בקרא די׳ דברות דכתיב לא תחמוד ,אבל קרא דולקחת
לך איירי בנתרצה ,וכן מפורש בדברי הרמב״ם והשו״ע שכתב הכביד עליו רעים והפציר
בו וכו׳ ע״כ איירי באמר רוצה אני על ידי הכבדת רעים.
ומ״מ אף שנראה לפרש דברי הרמב״ם והראב״ד כמ״ש מ״מ כיון דמדמה לה המ״מ לדין

תלויה וזבין נראה דבנ״ד המקח בטל וראובן יכול לחוור מן המקח כמ״ש לעיל.
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לא תחמוד בנותן מתנה

ובתשובה אחרת כתבתי בדין אם ראובן היה לו כלי והרבה עליו שמעון רעים והפציר בו
ונתן לו במתנה ,וכתבתי דדין זה הוא בפלוגתא ,דלתירוץ השני של התום׳ הנ״ל ראם נתרצה
אינו עובר אלאו דלא תחמוד ה״ה במתנה נמי אינו עובר ,אף שהוא מתנה ,נראה דהוי
כיהיב דמי כמ״ש בגמ׳ בכמה מקומות דאי לאו דהוי ליה הנאה מיניה לא הוי יהיב ליה
מתנה ומתנה כמכר ,מ״מ לסברת התוס׳ בתירוץ השני אפילו יהיב דמי עובר אלא תחמוד
אלא הכל תלוי בנתרצה ,והלכך אם כפה את חבירו(בבמי׳ ???)עד שנתן לו מתנה מחמת

טובה שעשה לו ,עובר על לא תחמוד ,אבל לתירוץ של תוס׳ דלא תחמוד בלא דמי משמע
להו וכן הוא האמת א״כ כאן ובמתנה דהוי כאילו יהיב ליה דמי עובר אלא תחמוד ,ומ״מ
גם לתירוץ השני של התוס׳ היכא דלא עבר על לא תחמוד במתנה פסול לעדות מדרבנן.
דברי הצעיר יעקב.

מגילת ספר
מגילת ספר :סמ״ג ל״ת קנ״ח :לא תחמוד יכול אפילו בדברים וכר ,וכ״כ הרמב״ם ז״ל

וקודם זה כתב :ואין לוקין על לאו זה מפני שאין בו מעשה ,וכבר השיגו הראב״ד ז״ל
שלא ראה דבר תימה גדול מזה והיכן מעשה גדול מנטילת החפץ ע״ש .ובקושטא שהיא
תימה רבתי׳ בדעתו שאיך יסתור גם דבורו שמסיים ואומר ואינו עובר בלאו זה עד שיקה
החפץ שחמד ,ומ״ש הרב המגיד לפי שנטילת החפץ ברצון המוכר הוא נעשה איני מוצא
בזה טוב טעם דאף אם נעשה ברצון המוכר מה בכך הרי על כרחו שלא בטובתו שהפציר
בו עד בוש הוא שנתרצה והרי מאי (מאי) דאסר רחמנא אף ברצון המוכר הוא דאסר וכמ״ש
בעצמו ,ואדרבא כיון דלא הקפיד הכתוב אלא דוקא חימוד שיש בו מעשה בהכרח כי
המעשה בעצמו הוא מכוער ורע בעיני ה׳ ולהכי אזהר ליה שלא יעשה המעשה הרע הזה,
וכיון שעשאו ועבר אמימרא דרחמנא בדין שילקה עליו וזה ברור.
ואפשר דכונת ה״ה היא שהרמב״ם ז״ל סבור דעיקר זאת האזהרה היא בעבור הצער שציער
לחברו שהפציר בו והכביד עליו ברעים עד שמפני הבושה הוכרח לתתו לו בעל כרחו שלא
בטובתו ,ולא הקפיד הכתוב לבד על נטילת החפץ שמחסרו מחבירו כיון דהא מיהא נותן
לו דמים ואותה נטילה ברצון המוכר נעשה אלא לא הקפיד כי אם על מה שציערו ,ואותו
צער לא נתרפא למוכר במה שנותנו לו ברצון וא״כ גרמת אותו צער לחבירו אין בו מעשה
ואינו מתרפא במה שמחזיר לו החפץ דהצער שנצטער כבר נצטער ואינו נתקן בחזרה ,וכונת
הברייתא היא עד שיעשה מעשה שיצא מחשבתו לפועל לאפוקי אם לא יצא מחשבתו
לפועל אינו עובר ,וזהו שהרמב״ם משנה מלשון הברייתא וכתב עד שיקח החפץ שחמד
ודו״ק.

ומה שלא אמר הרמב״ם מפני שהוא חייב בתשלומין וכמ״ש הראב״ד ז״ל ה״ט ,דאמרינן
בריש תמורה דלא אתי חד עשה ועקר ב׳ לאוין והכא הרי יש כאן ב׳ לאוין וכמ״ש הרמב״ם
לקמן וכ״כ להדיא המרדכי ס״פ הכונס דחמסן עובר בב׳ לאוין דהא ודאי לא משכחת לה
אדם שחמד שום דבר מחבירו אא״כ התאוה בו מתחילה וחשב בלבו היאך יקנה דבר זה
ממנו ,ואף שהתוס׳ כתבו במכות דף טו ובחולין דף פא ובפרק בתרא דזבחים רבעי שיהיו
ב׳ הלאוין סמוכין והכא הם מרוחקין אחד בפ׳ יתרו וא׳ בואתחנן ,כיון דקי״ל דדברות
הראשונות ודברות האחרונות כולם בדיבור אחד נאמרו וכדאמרינן זכור ושמור בדיבור אחד
נאמרו נמצא דאלו ב׳ הלאוין סמוכין היו ונאמרו כאחת וכ״כ התום׳ ס״פ הפרה דף נד:
וא״כ אף אם הכתוב היה אומר בפירוש והשיב את הדבר אשר חמד היינו אומרים דלא
אתי חד עשה ועקר לב׳ לאוין וא״כ לא הוי עדיף מה שהוא לאו שניתן לתשלומין ולהשבון
טפי מאילו אמרו ונתקו הכתוב בפירוש ואפ״ה היינו אומרים דלא אתי חד עשה ועקר לב׳
לאוין וזה ברור,
וכ״ש לפי מה שכתבנו שהכתוב לא הקפיד על לקיחת החפץ לבד שמחסרו מחבירו לכשנאמר
שהוא נתקן ומתקן בחזרתו ,כי אם גם על הצער שצערו שהכביד עליו ברעים והפציר בו
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מיי כגניבה .אילם מש'כ הש״ך כיין שהאחל יודע גם זה אינו
מספיק לחלק כמ״ש הח״ח והנהרמ״ש הבאתים שם דכל ע״ח למיקע
דרנו להורינו לחדרי ולכך משיק מלשין לא תגנוט גלשק רבים.
ולהב״ח והפרישה י״ל קישית המהרח״ש מאיוב שבתבתי לעיל:

הח״טח

משט! ט׳ .עיי׳ קליה״ח בשם ריב״ש והשיג
סעיף י'•
 1עליו .ולדעתי אין כאן השגה דהריב״ש כתב
נן דוקא בלאחר הזמן וממתין רק על שימח ב״ד אבל בעמלו כחץ
הזמן להתפרע מגיף המשכון כשיגיעהזמן_גם הריב״ש הודה;

כל

החומד ט׳ .ונתב המג״ח דפשוט דלאו זה איט
סעיף י׳.
כעט״ס .ולא דבר פשימ הוא עיי׳ פרמ״ג אור״ח
פי׳ חר״ר ס״קא׳ .אבל המקגה נקו״א סי׳ כיח נתב דלאו זה איט
גיהג כטכו״ס .יהגה הגר״א משכיל לאיתן כחב ובשכירות איט עובר
בלאו דל״ת והוכיח ק מגדרים ל״ח בשמואל דאפי׳ ברצץ ימשהע
דליכא איסור .ואץ ראיה משם ד״ל ושמואל אפי ,היו בעלים
מבקשים ממגי לשטר ג״ב לא שכר דאולי איט רלין גמור בח״ש
הרש״א שה .ומיד דהרמב״ם בחב דוקא שהכביד עליו רעים והפציר
בז אבל נמתרצה תיכף בלא פיח" איט עובר .ומה שהק׳ בחיחיס
סי׳ ל״ד בסתירת דברי הסמ׳ע מכאן לסי׳ של״ד תמימי שלא הביא
וברי הב׳ש כזה בסי׳ כ״ח ס״ק ב׳ .ונס מה שהק׳ שם בקישית
החים׳ מהדרין כ״ה ט״ב חמוה שלא העיר כלל מש״ב החהרש״א
שס בביאיר דבריהם וי״ל בזה מיי׳ מג״ח ובחהר״ם שיק מציה !H

אבל

מקט חכמים ט׳ .לק׳ סי׳ שש׳ו
םי' ע*ם• &ע'ף א•/
סעי׳ א' מחלקים הפום׳ בין בא
להחזיר מעצמי לבין כפוהו להחזיר וכאן פחמו משמע דבכל נונא
איכא תקנת השבים כאן1 .מש״נ בהגה דלא עפו תקנת השבים
נהרקע ונתב החכי״נו דאם נעשה פל״מ עשו תק״ה והחלמ״ל השיג
עטו מובא בפח״ש .ימה המלח״ל לא כתב טעמו וסברתו וראיתי
בם׳ גר למאור שכתב מעמי דעיקר תקנת מריש שחיקגי ליעיל
דמיו היא דוקא בגזלן משום חק״ה דלא ימנע מלטשית תשיבה אבל
בבעה״ב בעלמא שלא גחשד בגזילה דלאו בתורת נזילה בא לידו לא
חיקט בזה .אבל חש״ס סיכה ל״א בטינדא דסבתא ל״מ בן דהא
ר״ג לא ידע דטבריו גזלי וכטוברא דמבי״ם ואעפ״ב אמר אין לה
אלא דחי עלים בלבד .ומה חזה י״ל דאין ראיה די״ל מז״ש המחג״א
הל׳ נזילה סי׳ ז׳ בשם הב״ח דכל מבא דלא ירט וסבר שהיא פל'
לא חשיב גזלן משעת הגבהה כיון ראינו מטון לקטחי שהרי הבר
שהוא שלו חשא׳כ בההיא דלקח מן מגב שאעפ״י שאיט יודע אס
הם גזולים מ״מ הרי צחכיון לקטתו ולהוציאם מרשות בעלים וכן
בההיא דר״ג דנתטין לקגות בחירת מכר .אבל ג״ל ראיה ממה שהק׳
בתים׳ חולין הל״ר ט״א דבמאי סליגי אי אית לט דר״ח ט׳ וקושייחם
מוסב נס טל הא דביק קע״ו בפלונשת רב יר״י דכמאי פליט
כמיש הממ״א .והא נ״ח דאי חדר״ח דהוי גילן עשו בי חקגת
מריש ואי כדרב״ח נהי דלריך להח>יר אבל אץ  0תקנח חריש יע״ב
אף באיט גזלן יש בו חק״ה .אבל נגיף דברו החום׳ י״ל דלא
בהמחנ״א וקושיח החים׳ היא רק טל פוגיא רשם רל״ש תקנח מריש
נמחטח כהוגה אכל בבב״ק י״ל באמת <״מ וו דמעעם גזלן יש
ט חמת חריש ואי לא היי גזלן לית בו משום תקנת מריש .והשממ׳ש
תלי לה במחלוקת שבסי׳ רס״ד .ולכאורה היה א״ל דכקרקט ל״ש
חקגה זאת משום דאין אונאה לקרקעות דשוה כל מס שמתנים.
אבל בעיר סי׳ רט״ר מחילקים ג״כ בלקוץ סיט אף רי״ל ושיה לו
הרנה .אמנם יפה העיר חיתני זצ״ל בעוברא רר״ע ב״ב מ״א דא׳ל
זיל אהדר משמע דליהרר הקרקע עצמה ויסתור הבנין אף דבגו שלא
מדעתו ונן בעובדא דר״ב שם דא״ל זיל אהדר (לטרסת הראשונים)
חרתי מגו תלת .והנה הב״ח אור״ח סי׳ חרל״ז בחב כדעת בעל
העיטיר דאס איט רוצה בכך יטל לומר א״א בתקנת חכמים וכן
מצאתי שנתב הרשב״א באי‘ סיכה ל״א מיהו בתב דלאחר שעמד
בדין ופסקו ליחן לו דמים וקיבל עליו שוב איט תיור בו .ומש״ב
המחבר אפי׳ טל קירה וכן היא לפין הרמב״ס .לנאירה י״ל דהא
בש״ס פריך עליה פשיטא ושט דמ״ד משים רלא שביתי והו״ל להמחבר
לאשמטי׳ זאת .ונפ״ה מסיכה כתב הרחנ׳ס גהרים ט״ם בלח״מ
והמחבר נאיר״ח סי׳ תרל״ו לא כתב מזה ועי•* כפ״ת בסיגיין וצ״ט.

יעקב

סח »1

ימש״ב ממכר אבל אחר התג ט׳ בחב הרשנ״א בתי׳ סונה טיט
שלא י(ננ עליי בנ״ד עד אתר החג או שריצה להחתץ עד אחר
התג אי שלא גתנויו צנ׳ול עד אחר החג הלא״ה אף שלא פרפו עד
אחר החג בבר קנאי ודמים בלבד הוא חייב לו וכרחוצח מטברא
דר’נ שלא חייט לפרוע לאלתר ושלא כפירוש רס״י .ול״י טטט
במשיב דלא כרש״י דמרש״י אין מיכרח דחילק מ״ז לפמש״ב מדר
אירית שם בדעתו ואף הנ״י המים ליה רגליי דעתו נראה דאף
ואיני משלם יוצא בה ימיי׳ תירע״א שם ראיה מר״ג וביין לדברי
הישנ״א .ומדברי הרחבים בפי׳ המשנה טבדן• פיה נראה רל״ד
מריש אלא היה בל דבר שיש בו מירא אית בה משום חק׳ה וזיל
וע״ז הרין תעשה טקס בכל דבר גזול כשעשה ט הג׳לן מעשה Mv
להסירו אלא בהפסד חליבה הדי טא ניתן דחי יה הדבר שטל
בלבד .ימש״כ המחבר ולא בנאה בעיט ונראה מדברי הסמ׳ע
דהיא השים תקנת השביס וכן נראה מדברי הה״מ מובא נבאה״ג
ונ״נ מפרש״י שס ושלא כהכפ״ת בסוטץ דמפרש דחיבור בעיט מא
משים שיטי ועיי׳ מש״כ נסעי׳ ה׳ .והנה הא״מ סי׳ כיח ס״ק נ״ג
הביא ראיה וחיאי קנץ הגיף לשעה לעני! אתרוג סהא דשים וה״מ
בט שבטה נו׳ והמציה משוי לה כל שבעת היהיס לבנין קבס כמ״ש
רש״י ומטאר ואעיג רלא הוי קהיג רק עד לאחר ז׳ ימים.
ילכאירה טא תמוה רהא אס לא תבעו בתוך החג קני לה לגמרי
וטחן רמים כמ״ש הרשב״א וטי קה״ג לעולם .ופ״ב צ״צ דהראיה
היא לפירוש רש״י המובא ברשכ״א דאה לא נתן לו דמים מד אחר
ז׳ הררא בעיגא .ובזה י״ל במש״נ הכרבי יוסף אזר״ח סי׳ הרל״ז
חקירה מהחייב לשלם דמי פצים יעדיץ לא שילם ונפלה הפוכה
אס הנגזל יכיל לתבוע העצים עצמם א״ד כיון דכבר נתחייב בחשלומין
אע״ג דהשחא נפלה אין לנגזל אלא דמיהן .דתליא בשני הפי׳
דלרש״י י״ל דמחייר לי העלים עצמן ולהרשנ״א אף מפלה אץ לו
אלא דמים ועיי׳ שי״ת שמן המיר חיבא בפת׳ש אור״ח שם:
נ׳ אגידות ני' .בש״ם ותנא חונא נזל חמן כי׳.
סעיף ג׳ •
והק׳ הפנ״י שם דילמא החם משוס ותשיב מזיק נזה
שלא מכרו סדם זמן איםירי יק הק׳ בתי׳ אבן העוזר סי׳ חמ״ג.
ואולי מיה ראיה למש״כ הקצוס״ח והנתי׳ סי׳ שג׳ר מדברי החום׳
דגזלן לאי שומר היא ופעור מפשיטה והחייב טי אשמת נזילה:
מוזל עצים ט׳ .ואכניס וקבטן במין מחלוקת
רש״י ותום׳ עיי׳ קציה״ח ורמת הרמב״ם פ׳ו
משאלה כרש״י .והנה התיס׳ הקשי מהגיזל ל׳ו ובחב בש״מ לתרץ
בשם הגאי! דקביפח אבן במין חשיב שיטי טשי דבעיל אגב ארעא
יחשיב בקרקע .וחמה בנחלת דור מהריש דטי שיט• החוור אף
ומחובר טא .ולמש״ב הקצוה׳ח לתלק בין חריש לגיל אבנים דמריש
שמו עליו ניחא .ובעיקר קישיש הקציס״ח ל״ל תקנת מריש דמי
שינוי אולי י״ל וצריך התקנה לנפלקת -המריש ממין חבירז ובנאה
נתיך ביתי .ומש״ב הקציס״ח ראיה לעגץ גזל נ«א יעביד זוזא
והדר נסכא מתים׳ צ״ה .ג״ל דל״ר דנסנא יעביר זווא כתב הרפכ״א
ונ״פ המיר דהגגיל מחזיר את השבח או השלם.ופם דלר״ז רגתטנרה
וליק טי הולד מזילה חרשה ושל נגזל טי והיי כגיל פרה מעיברת
וילדה רטי שיטי אבל הבא והשבח הר לג״לן והנזילה סיתה רק
נסכא ונפכא וטביד גסכא לא שי שיטי לתאי דקיי״ל <ר״פ
וקנה הטיבר:
נשתנה שס הגרלה 0׳ .יהק׳ בקצית׳ח מניני[
סעיף ו׳ •
נ״ג פ״ש דמעיקרא לתם והשתא לחה ולא
נשתנה שם מזילה .לכאורה נראה דהר שה״ש גמור והשתא מי
לחם של איטר ול״ג מגחלקה התיומת שנתב רש״י היון רפסילתשיב
נמי שימי לערן קנץ .ואולי י״ל דפכ״ש שם מינכר קלח פיטלי ובחמץ
לא הימר כלל ועיי׳ פת״ש רס״י פס״ג .והנה נגה' פ״ע נננה קמעה
ימברס ט׳ ומן׳ היש״ש ח״ל דטי שילד וחיק מש״יי התום׳ ובעינן
נהי שיט• השם .אבל לחש״ב הקציה׳ח כאן רסני «ה״ש נ״י
עכ*פ שם נמי ניכר ת שנקראת קטעה .ינראה לחלק ובעימות
לטביחה ל״ח הקעיעה שיטי דנמימדת להתחלק והיי מחסר חלק
מן הנשר ובשמות לחרישה היי שינוי גמור ומעיקרא לחרישה
ועתה לטביחה;
סטים

גזל

סעיף יי'• כיצד

אא״כ
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ושוי כגניבה .אילם מש׳נ הש״ן" כיין שהאתר יידע נס  wאיט ומשיב המחבר אבל אחר החג ט׳ נתב הרשב״א נחי׳ ©כה מייט
והמהרנז״ש הבאתים שם דנל ע״ח למיקע שלא י(נל עליו בנ״ד ער אחר החג או שריצה להמתין עד אחר
מםפיק לחלק נמ״ש
דרנו להודיע לחצירו ולכך מפיק מלשין לא תגטני נלשק רכים .החג אי שלא נתכיין צניול ער אחר החג הלא׳ה אף שלא פרסו מד
ולהב״ח והפרישה י״ל קישית המהרמ״ש מאיוב שנתנתי לפיל:
אחל החג נבר קנאי ודמים בלבד הוא חייב לו יכרתוכח מעוכרא
משט! נו׳ .עיי׳ קלוה״ח בשם רינ״ש והשיג דר׳ג שלא חייט לפרוע לאלתר ושלא כפירוש רשיי .ול״י טנתז
סעיף י• '1
 1עליי .ולדעתי אין כאן השנה דהריב״ש נתב במש״ב דלא נרש״י דמרש״י אין מיכרח דחילק ע״ז לפמש״כ העזר
כן דוקא כלאחר הומן וממתין רק על שימח ב״ד אבל נטטלי כחץ
איר״ח שם ברעתו ואף הב״י הסכים ליה דגל" רעתי נראה דאה
_ __הזמן להתפרע מגיף המשכין כשיגיע הזמן גס הריב״ש מודה:
דאיט משלם יוצא בה ימיי׳ חירע״א הם ראיה מרג וכוון לדברי
החומד כי׳ .וכתב המנ״ח דפשוט דלאו זה איט הישב״א .ומדברי הרהביס נפי׳ התשנה גיטין■ פיה נראה דל״ד
םע'ח '׳•
בעטים .ולא דבר פשיע היא עיי׳ פרח״ג אור״ח מריש אלא ה״ה כל דבר שיש ט פסירא אית בה חפים תלה "•ל
פי׳ חר״ר ס״ק א׳ .אבל המקנה במו״א סי׳ כיח כתב דלאו זס איש וט״ז הרין תעשה ©קש בכל דבר גזול כשעשה ט הגילן מעשה שא״א
מסג בעכויס .יהגה הנר״א משכיל לאיתן כחב ובשכירות איט עובר להסירו אלא בהפסד מרובה הרי היא ניתן דתי זה הדבר שגיל
בלאו דל״ח והיכיח ק מנדרים ל״ת בשמואל דאפי׳ ברלין ימשהט כלבד .ימש״כ המחבר ולא מאה בטיט ונראה מדברי הסמ׳ע
דליכא איסור .ואין ראיה משם דייל רשמיאל אפי׳ היו בעלים דהיא משוס תקנת השבים וכן נראה מדברי הה’מ מובא בבאה״ג
מבקשים ממט לשטר ג״כ לא שכר ואולי איט רצין גמור כמ״ש ונ״נ הפרש"' שם ושלא כהכפ״ת נטגיין דמפרש דחינור בטיט מא
הרש״א שם .ומיד דהרמב״ם נתב דוקא שהכביד עליו רעים והפליר משוס שיטי ועיי׳ חש״כ במר׳ ה׳ .והנה הא’מ ©׳ כיח ס״ק נ״ג
נו אבל כמתרצה תיכף בלא פיתיי אינו עובר .ומה שהק׳ בחימים מביא ראיה דחהני קרן הגיף לשעה לערן אתרוג תהא דשים וה״מ
סי׳ ליד בסתירת דברי הסמ״ע מכאן לסי׳ שליד תמימי שלא הביא כט שנעה כר והחציה משוי לה כל הבעת ©הים לבנין קנט נח״ש
דברי הב״ש בזה בסי׳ נ״ח ס״ק ב׳ .ונס מה שהק׳ שם נקישייז רש״י ומטאר ראעיג ללא ©י קה״ג רק ער לאחר ז׳ יחים.
החים׳ מהדרין נ״ה מ״ב חמוה שלא העיר כלל מש״כ החהרש״א ולכאורה היא תמוה יהא אם לא תבעו בתיך החג קני לה לגמרי
פס מיאיר דבריהם ר״ל בזה מיי׳ מנ״ח ובמהר״ם שיק הליה זו :וטחן למיס כמ״שהרשב״א וטי קה״ג לעולם .ופ״כ צ״ל דהראיה
הקט חכמים ט׳ .לק׳ סי׳ שס׳ו היא לפירוש רש״י החיבא ברשב״א דאס לא נתן לו דמים מד אחר
סי׳ ע״ם .העיף א׳•
סעי׳ א׳ מחלקים הפוס' בין בא ז׳ הררא בעיגא .ובזה י״ל במשיב הנרכי יוסף אורית ©׳ חרל״ז
להחזיר מעלמי לבין כפו© להחזיר וכאן סתמו משמע דבכל נוגא חקירה מהחייב לשלם דוד עצים ועדיץ לא שילם ונפלה הסוכה
איבא תקנת השביס כאן .זמש״כ בהגה דלא משו תקנת השבים אם הנגזל יכיל לתניע העצים עצמם א״ד כיין דכבר נתחייב בחשלומין
נהרקע ונחב התבי״ט ראם נעשה שלית משו תק״ה יהמלמ׳ל השיג אע״ג דהשחא נפלה אין לנגזל אלא ומיהן .דחליא בשני ה©׳
מליו מובא בפת״ש .והנה המלמ״ל לא כתב טעמו וסברתו וראיתי דלרשיי י״ל דמח״יר לי הסלים עצמן ולהרשב״א אף מפלה אץ לו
אלא דמים ועיי׳ פיית שתן המיר חיבא בפח״ש אור״ח שם:
בם׳ נר למאור שכתב בטעמו דעיקר תקנת מריש שתיקנו ליעיל
ג׳ אגידות כי׳ .בש״ס ותנא תונא נזל חמן ט׳.
דמיו היא דוקא בגזלן משום חק״ה דלא ימנע מלעשית תשיבה אבל סעיף ג*.
בנעה״ב בעלמא שלא גחשר בנזילה דלאו בתורת גוילה בא לידו לא
והר,׳ הפנ״י שם רילמא החס תשוס דחשיב תזיק נזה
חיקט בזה .אכל חש״ס סיכה ל״א בעינדא דסבתא ל״מ כ! דהא שלא מכרו קודם זמן אישרי וק הק׳ נחי׳ אבן העוזר ©׳ חח״ג.
ר״ג לא ירט דעבדיו גזלי וכעובדא דמבי״ט ואעפ״כ אמר חין לה ואולי מיה ראיה לחש״ב הקציה״ח ומתי׳ סי׳ שניר מדברי התום׳
דגזלן לאי שימר היא ופטור מפשיטה והחייב ©י אשמת נזילה:
אלא דמי מלים בלבד .ומה מזה י״ל דאין ראיה די״ל כת״שהמסנ״א
פלי
הל׳ נזילה סי׳ ז׳ בשם הכ״ת דכל הינא דלא יוט וסבר שהיא
מייל עצים ט׳ .ואבנים וקכטן במין מחלוקת
לא חשיב גזלן משעת הגבהה כיון דאינו מכיין לקניחי שהרי הבר
רש״י ותום׳ מיי׳ קציה״ח ורעת הרמכ״ם פיז
שהוא שלו משא׳ב בההיא דלקח מן הגנב שאעפ״י שאינו יודע אס משאלה נרש״י .ומה התום׳ הקשי מהגיזל ציו ונתב בש״ת לתרץ
הס גזולים מ״מ הרי נחטון לקטתו ולהוציאם מרשית בעלים וכן בשם כגאין דקכיסח אבן נבנץ חשב שיטי טפי ובטיל אגב ארעא
כההיא דר״ג רנתכוין לקנות בחירת מכר .אבל נ״ל ראיה ממה שהק׳ יחשיב כקרקע .וחמה בנחלת דור ממריש דהוי שיט* התייר אף
בתים׳ חולין קל״ר ט״א דבמאי סליגי אי איח לסי דר״ת כי׳ וקושייתם דמחונר הוא .ולחש״נ הקצוה״ח לחלק כין חריש לגיל אכניס דמריש
מיסב נס טל הא דביק קט״ו בפלונהש רב יר״י דכמאי פליגי שחו עליו ניחא .וכעיקר קישיח הקציהיח ל״ל תקנח מריש דהוי
כח״ש המחנ״א .והא ג״ח דאי מדר״ח דהוי גילן עשו בי תקנת שינוי אולי י״ל וצריך התקנה לכשלקח -המריש תבנץ חנירז וכנאה
מריש ואי כררב״ח נהי דצריך להחייר אכל אץ ט תקנח מריש ימ״כ נתיך ניחו1 .מש״כ הקציה״ח ראיה לטנץ גזל נ«א ומניד זווא
אף באיט גזלן יש בו תק״ה .אבל נגיף דברו החום׳ י׳ל דלא והדר נסכאחחיס׳ צ״ה .ג״ל רל״ר דנסכא ומכיר זוזאנחב הרפכ״א
כהמחג״א וקושית החים׳ היא רק טל ©גיא דשם רל״ש תקנח מריש ונ״פ הטור והנגזל מחזיר את השכח או משלם.ישם דלר״ז רנתסנרה
במחטח נהוגה אבל בבב״ק י״ל באמת נ״ת זו רמטטם גזלן יש דליק הר ©לד כגדלה חרפה דשל מזל ©י והיי כגזל פרה מעוכרת
ט תקנת מריש ואי לא היי גזלן לית בו משים תקנח מריש .וסשממ״ש וילדה ו©י שיטי אכל הכא דהשכח הר לגילן ומזילה ©תה רק
תלי לה במחלוקת שבסי׳ רס״ר .ולכאורה היה א״ל דבקרקע ל״ש נסכא ונסכא ועביד נסכא לא מי פינוי לתאי דקיי״ל כר״פ
תקנה זאת משום דאין אונאה לקרקעות ושוה כל מס שנותנים.
וקנה הטיכר:
אבל בטיר סי׳ רט״ר מחילקים ניב בלקוץ ©ט אף רי״ל רפיה לו
נשתנה שם הגוילהט׳ .יהק׳ בקציה״ח מניגרן
נ״ג ע״ש דמעיקרא לחם והשתא לחם ולא
הרבה .אמנם יפה העיר חיתני זצ״ל בעובוא דר״ע כיב מ״א דא״ל
זיל אהדר משמע דליהרר הקרקע עצמה ויסתור המין אף דכט שלא נשתנה שם הגדלה .לכאורה נראה דהר שה״ש גמור רהשתא הר
מדעתו ונן בעובדא דר״כ שם דא״ל זיל אהדר (לגירסת הראשונים) לחם של אישר ול״ג מחלקה התיומת שכתב רש"׳ מן דפסילחשיב
חרתי מגו תלת .ומה הב״ח אורית סי' חרל״ז כשב בדעת בעל נמי ©טי לערן קרן .ואילי י״ל דענ״פ שם מינכר קצת פישלו ובחמץ
העיטיר ראם איט רוצה בכך יכיל לומר א״א בתקנת חכמים ונן לא היגכל כלל ועיי׳ פת״ש רס״י סש״ג .והנה כגה׳ טיט גנבה קמעה
מצאתי שכתב הרשב״א בחי' ©כה ל״א מיהו נתב דלאחר שעמד ימכרס ©׳ ומן׳ היש״ש תיל דשי נך<ד ותירץ משיי החים׳ ממיק
בדין ופסקו ליחן לו דמים וקיבל עליו ©ב איט חיזר ט .וחפ״כ נמי שיטי השם .אבל למש״ב הקציהיח נתן רסני בשה״ש כיד
המחבר אפי׳ גיל קירה וכן היא לשין הרמב״ס .לנאירה י״ל דהא עכ*פ שם מזי רכר ח שנקראת קמיעה .׳נראה לחלק דכעימרת
נש״ס פריך עליה פשינזא ישני דמ״ד משים רלא שביתי והו״ל להמחבר לטביחה ל״ח הקמיעה שיטי ־נעימות להחחלק והוי מחסר חלק
לאשמטי׳ זאת .ובפיה ח©נה כתב הרחב׳ם נהיים טיש בלח״מ מן הבשר ובעימות לחרישה היי שיטי גחיר דהעיקרא לחרישה
ועתה לטביחה:
והמחבר נאיר״ח ©׳ תרל״ו לא כחג מזה ומיי׳ כפ״ת בסיגיין וצ״ט.
סטים
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™""ראש ישיבה

1/

בעמן לא תחמד
א.
רשימת עשרת הדברות שבפרשת יתרו מסתיימת בלאו דלא תחמד

(שמות כ :יד)" :לא תחמד בית רעך ,לא תתמד אשת רעך ,ועבדו ואמתו
ושורו וחמורו וכל אשר לרעך" .מבחינה לשונית טהורה קשה להגדיר באופן
מדויק המונח של "לא חחמד" כפי שהעיד האב״ע בעמדו בפני קושי זה:
"ומלת תמר בלשץ הקודש מתפרשת לשני טעמים .האחד גזל ועושק וקחת

של אחרים בחזקה ובאונס ...והטעם השני לשון תאוה בלב ולא תצא בפועל"

(אב״ע ,דברים ה :טז) .העובדה שבכלל יש משמעות כפולה לביטוי זה כסי

שמשתקפת בפסוקים אחרים אינה עשויה כמובן להפיק אור על כונתו
במסגרת זו ,אלא לתרום לחיזוק וסיבון■ הספק שעומד בפנינו בבירור טיבו של
לאו זה.
בעיה זו מסתבכת עוד יותר בזה שבפרשת ואתחנן ,ברשימה השנייה של

עשרת הדברות ,הביטוי "לא תחמד" נתחלף ב״לא חתאוה" לפחות בחלק

מתיאור פרטי הלאו" :ולא תחמד אשת רעך ולא תתאוה בית רעך שדהו
ועבדו ואמתו שורו וחמורו וכל אשר לרעך" (דברים ה :יח) .האם התורה

התכוונה בהקבלה זו לזהות חימוד עם תאוה ולקבוע שזה ביסודו איסור
מחשבה ,או שמא שינוי הלשון בא להורות איסור חדש של "לא תתאוה",
ודוקא הוספה זו מעידה על כך "שלא תחסר" מתייחס לאיסור מעשה,.
במאמר זה ננסה להתמודד בשאלה זו — להגדיר אופיו של לאו דלא

תחמד ,לקבוע אי ביסודו הוא איסור מעשה או מחשבה ,ולבחק יחסו ללאו

של גזל מחד גיסא ולהאיסור של לא תתאוה מאמץ.

ב.
קודם שניגש למקורות השייכים לנושא ,נצטרך להבין ביתר דיוק הגישות
האפשריות בענין זה.
בית יצחק  -יט ישיבת רבנו יצחק אלחע עמוד מס (219הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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גם אם ננקוט בעמדה שלא תחמד מהוה איסור מחשבה ,עדיין נצטרך
לעמוד על אופי איסור זה .לכאורה יש להצביע על ב׳ גישות יסוד:
 )1אפשר להציע שהירהור חימוד כשלעצמו נחשב לדבר מגונה ואסור
בגלל שהוא עלול ליצור רגשי קנאה ושנאה בין אדם לחבירו ,מכיץ שהוא

גורם להעסיק אדם בדברים פחותי ערך מבחינה דתית ,ובכלל מגלה שהחומד
הוא בעל השקפה רוחנית בלחי שקולה .הדגשתו והתרכזותו בדברים גשמיים
לעומת התפתחותו במישור הרוחני משקפת סדר עדיפות פגום .הרמב״ן,
למשל ,מציע שאיסור לא תחמד מקביל לחיוב ואהבת לרעך כמוך שבפרשת
קדושים (רמב״ן קדושים יט:ב) .גם האב״ע קשר איסור זה עם חיוב מוסרי־
דתי כללי" :שישמח בחלקו ויבטח בה׳" .מחבר דרשות ופירושי ר׳ יונה עה״ת
(שם בפרשת יתרו) הרחיק לכת עוד יותר" :ונמצאת החמדה משכחת מבעלי׳
יראת שמים וגורמת עבירות חמורות" .לסי ניסוחים אלו ברור הוא שאין כל
קשר מיוחד בין איסור לא תחמד ואיסור גזל .זה איסור המתייחס באופן

כללי להתפתחות האדם כאיש דתי ומוסרי ,ושייך לסוג הדינים שבהם טיפל
הרמב״ם בהל׳ דיעות2.
גישה אחרת היא שאיסור מחשבה זה קשור לאיסור גזל ומהוה איסור
מחשבת גזילה או מעין סייג דאורייתא לאיסור גזילה .ר׳ בחיי בפירושו
לפרשת ואתחנן (ה :יז) קובע "שידוע כי החמדה תלויה בלב" ובכל זאת הוא
מגדיר לאו זה כ״מכלל גזילה" וטוען אפילו שהוא מיצג את גזל בעשרת
הדברות" :ולולא שהגזל בכלל חמדה ומצד החמדה היה ראוי להכתב בעשרת
הדיברות בכלל הלאוין לאו של לא תגזול ...ועוד כי רצה לאסור אפילו

החמדה שהיא תאות הלב בכל עת ובכל שעה אע״ס שאינה באה לידי מעשה
כדי שילמד אדם קו״ח לאסור הגזילה שהוא המעשה"3.
בעל ספר החינוך (מצוה תטז) חידש שהאיסור של לא תתאוה ,שלדעתו
מתייחס לאיסור מחשבה ,שייך גם לבני נח .לכאורה דיעה זו תמוה שהרי רק

מצינו ז׳ מצווח שנצטוו בהם בני נח ואץ זה מן המנין?

אך הוא מסביר ששיטה זו מבוססת על העיקרון שאץ לא חתאוה סתם
לאו כללי אלא נחשב כחלק מתחום הרחב של גזל ,בהנחה נוספת שבני נח

אסורים לא רק במעשה גזל לחוד אלא בכל ממדיה של האיסור 4.אם עמדה
כזו אפשרית לגבי האיסור של לא תתאוה ,היא בהחלט תיתכן לגבי הבנת
הלאו של לא תחמו־ אף אם נניח שהוא ביסודו איסור מחשבה.
בית יצחק  -יט ישיבת רבנו יצחק אלחנן עמוד מס ס(22הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

216

הרג מיכאל רוזתוייג

כל זה נאמר לפי אותם הסבורים שלא תהמד הוה איסור מחשבה גרידא.
אך אם נקבל את היסוד ההפוך — שכונתו של לאו זה הוא למעשה של
איסור — יש לעורר בעיה אחרת דהיינו קביעות היהס המדויק בין לאו זה
ולאו של גזל.

ג.
במבט ראשון ,נראה שחקירתינו ביסוד איסור זה כבר נידץ ונפסק על
ית המכילתא .וא״ב לכאורה אין עוד במה להתלבט.
איחא במכילתא (פרשת יתרו פרשה ח)" :או אפילו חומד בדיבור? ת״ל
לא תחמוד כסף וזהב עליהם .מה להלן עד שעושה מעשה אף כאן עד
שעושה מעשה" .לכאורה ההו״א של המכילתא הוא שלא תחמד נחשב
כאיסור מחשבה והמסקנה היא דחיית אפשרות זו וקביעות מוחלטת שלאו זה
בגדר איסור מעשה דוקא .אולם אחרי העיון מתברר שאין הדבר כל כך
פשוט .ראשית כל ,בספרי אחד מן הראשונים מופיע פסק המתנגד לדברי
המכילתא" :וה״ר יוסי ב״ש תירץ ...הרי אם גמר אדם לחבירו להפציר
בחבירו או ע״י תחנונים או ע״י ריבוי רעים או ע״י אימתו כת שימכור לו
חפצו שלא ברצונו .מיד עובר עליו בלא תתאוה .הוציא חמדתו בפיו עובר
בלא תחמוד" 5לפי תעה זו יוצא ברור שבעוד שמחשבת חימוד לחוד אינה
תנאי מספיק לעבור על איסור זה ,גם אין צורך למעשה כמו שדורש
המכילתא .נצטרך להבין משמעות מצב הביניים של "הוציא חמדתו בפיו"
שקובע החיוב לפי שיטה זו.

גם אם נקבל דברי המכילתא להלכה יש לדון בפירוש הביטוי "מעשה"
המופיע במכילתא .האם הכוונה היא שהוא צריך להצליח להשיג את החפץ
סוף סוף או רק שישתדל כל שאפשר כת להגשים תכניותיו .הגצי״ב ,למשל,
הסביר את המכילתא ככה" :והיינו שמשתדל להשיג לעצמו במקח או
במתנה״ 6.גם שיטה זו טעונה הסבר .אם אץ לא תחמד סוג גזל — דלא בעי
נטילת החפץ — אז למה דרשו דרגת "השתדלות" ולא נסתפקו במחשבה או
אף בתבור.

ונראה ששיטות הנצי״ב והר״י ב״ש מיוסדות על עיקרץ משותף .לדעתם
ברור שיסוד וטיב הלאו הוא איסור הרהור ומחשבה .אבל אף אם נניח
שאיסור לא תחטד מהוה איסור מחשבה יש לדון בשיעור ובדרגת ההרהור
העלול להיגדר כחימוד של איסור .בין אם נסביר שלא תחמד הוא איסור
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כללי שגורם וגם מגלה מערכת ערכים סגופה ,בק אם נסיק שהוא ענף
מחשבתי של איסור גזל ,מסתבר לומר שלא כל סוג הירהור נכלל באיסור
זה 7.כדי שנוכל להבחין בק הרהור עובר ובלתי רציני ,ובין מחשבה ותכנית
משמעותית ,נצטרך איפוא לקבוע שיעור מינימלי אוביקטיבי .בפרט זה נראה
שנחלקו הר״י ב״ש והנצי״ב .לסי הר״י ב״ש הגדרת הירהור רציני תלויה
בהבעת מחשבותיו בפה — בזה שהוא נותן צורה אוביקטיבית למה שהוא
מרגיש וחושב בלבו .לעומתו ,הנצי״ב על סמך הבנתו במכילתא דורש יותר
מזה .לדעתו רק השתדלות ממשית ומעשית לבצע מחשבותיו ולקיים תכניותיו
מסמנת הירהור מספיק משמעותי להיגדר ולהיחשב כאיסור של לא תחמד.
נכונות הגברא להתמסר עבור השגת חפץ מסויים וללחוץ על חבירו לשם כך,

משקף במידה מספקת דרגת עיסוקו בחפץ אף אם אינו מצליח להשיגו בסוף.

רוב הראשונים כנראה הבינו שלפי המכילתא יש דרישה של מעשה גמור
— שישיג את החפץ — בכדי לעבור על לאו זה .הרמב״ם ,למשל ,מצטט
דברי המכילתא כדלהלן" :ואינו עובר בלאו זה עד שיקח החפץ שחמד כענק
שנאמר לא תחמוד כסף תהב עליהם ולקחת לך חימוד שיש בו מעשה" (הל׳
גזילה פ״א ה״ט) .אולם ,לפי מה שהסברנו בדעת הנצי״ב והר״י ב״ש יש
עדיין מקום לחקור גם לסי ראשונים אלו באופיו של איסור זה .מצד אחד
סביר לומר שלא תחמד המותנה ותלוי בנטילת החפץ מורה על איסור מעשה
וסוג גזל .אך לאור מה שהערנו ביחס לדברי הנצי״ב מוכרחים אנו להתחשב
באפשרות שראשונים אלו אינם דוחים דברי הנצי״ב והר״י ב״ש באופן
עקרוני ,אלא במישור הכמותי בלבד .גם לדעתם אולי לא תחמד ביסודו
מוגדר כאיסור מחשבה אך סבורים הם שעד שאדם מבצע מחשבותיו ומגשים
תכניותיו בפועל אין הירהוריו נמדדים בהרהורי חימוד המחייבים .בעוד שלפי
הנצי״ב השתדלות מהוה שיעור לחימוד ,לראשונים אלו בעינן רמת התמסרות
והתעסקות בלתי פשרנית לעבור על איסור זה .א״כ גם אם נפסוק כהבנת
הרמב״ם בדברי המכילתא הקובעת צורך להוצאת תחבולותיו של האדם
לפועל ,חקירתינו ביסודה נשארת כשאלה פתוחה אם כי בניסוח קצת שונה.
כעת נצטרך לדק במשמעות של הדרישה למעשה באיסור זה .האם היא
נובעת מזה שהמעשה עצמו הוא הוא המחייב העיקרי של הלאו ,או האם
צורך למעשה מהוה רק שיעור ותנאי ברמת רציניות התמסרות והתעסקות
הגברא ,ומשמש רק כתנאי טכני בקיום הלאו הזה — בלי לאפיק טיבו.

על פי רקע זה ,ניתן להבק שיטת הסמ״ק בפירוש המכילתא .וז״ל:
"ואע״ג דאמרינן במכילתין יכול בדברים ת״ל ולקחת לך .מה להלן מעשה
אף כאן מעשה .מכל מקום נראה שאף בלב אסור ,אך אינו נגמר להתחייב
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עליו עד שיעשה מעשה 8".הרי לכאורה דברי הסמ״ק אינם סבונים .אם
הצורך למעשה כפי שנפסק במכילתא קובע לא תהמר באיסור מסוג של גזל
איך יעבור אדם על איסור זה במחשבה גרידא בלי להשיג את החפץ .הרי
חסר עצם מעשה האיסור ולא שייך מושג כעין "חצי שיעור" בכהאי גוונא.
אך ,אם נפרש שאף לפי המכילתא יתכן לומר שהמחייב של איסור זה הוא
דוקא כוונתו ורצונו ליטול את החפץ ,ואין צורך למעשה אלא בתור שיעור
להוד וכתנאי בקיום הלאו ,אז שפיר נבין שיטת הסמ״ק דבעי רמה זו רק
לחיוב המלא של האיסור אך אף בפחות מזה שייך לדבר על איסור חלקי.
ובאמת מדברי הסמ״ק עצמו ברור שהוא סבור שטיב הלאו הוא איסור
מחשבה דהרי הוא זיהה לא תחמד עם לא תתאוה" :ונראה דלא תחמו־ ולא
תתאוה הכל אחד הוא וכפל מלא הוא" (שם) .בנוסף לכך ,יש לציין שהסמ״ק
הכניס מצוה זו למסגרת "יום ראשק" במבנה מנין המצות שלו שייחודה היא
מצות התלויות נלב .יצא א״ב לדעתו שלמרות דברי המכילתא עדיין יש
לראות באיסור לא תחמד איסור מחשבה’.

ד.
לאור ההסבר הפשוט במכילתא שהשגת החפץ הוא תנאי קודם לאיסור
לא תחמד ,יש צורך להגדיר ביתר דיוק היחס בין לאו זה ובק הלאו של גזל

כדאמרנו לעיל.
גרסינן בב״מ (ה" :):אלא הא דאמר רב הונא משביעץ אותו שבועה
שאינה ברשותו נימא מיגו דחשוד אממונא חשוד אשבועתא .התם נמי מורה
־־־ואפר דמי קא יהיבנא ליה .א״ל ר׳ אחא מדיפתי לרבינא והא קא עבר על
לאו דלא תחמד .לא תחמד לאינשי בלא דמי משמע לחו",®.

שאלת רב אחא מדיפתי לכאורה מבוססת על שחי הנחות )1 :שגם
במקרה שמשלם עבור החפץ יש לאו של לא תחמד )2 .שכל שעובר על לאו
זה אינו מסוגל לישבע אף אם אין הגברא בגדר רשע ואין הוא עלול לעבור
על שבועת שקר .אפשר להבין התירוץ של רביגא ,א״כ ,באחד משני אופנים:
א) הוא דוחה ההנחה הראשונה וסבור שאיסור של לא תחמד רק שייך כשלא
משלם דמים לזולת .וא״כ במקרה זה אק איסור לא תחמד כלל; ב) שמא
הוא סבור שבגלל שאנשים בדרך כלל חושבים שאק איסור לא תחמד כהאי
גוונא — אף שהם אינם צודקים — זה לפחות קובע שאין כאן רשעות
הגברא וחשש רציני שיש לו נטיה לישבע בשקר .ממילא נרשה לו לישבע אף
אם אמנם הוא עבר על לאו זה.
בית יצחק  -יט ישיבת רבנו יצחק אלחנן עמוד מס (223הח־פס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

מגין לא תיזפד

219

תום׳ בב״מ (ה :ד״ה בלא דמי) נוקט עמדה ברורה בנושא זה" :וא״ח
תיסוק ליה מלא תגזול .וי״ל לעבור עליו בשני לאוין .וא״ת והא כי יהיב דמי
נמי חמסן הוזז כדמוכח שלהי הכונס (סב .").וי״ל דהמסן לא פסול לעדות
אלא מדרבנן מדתני בסרק זה בורר הוסיפו עליהן החמסנין וכו׳" .שיטה זו
צוטטה גם בדיעה הראשונה של חוס׳ בסנהדרין (כה :ד״ה מעיקרא)" :ויי׳ל
דלא חחמד משמע דלא יהיב דמי וכי יהיב דמי ליכא לאו תחמד כלל".
לשיטות אלו ברור הוא שלא תחמד אינו איסור מחשבה כלל .לאו זה נאמר
רק כשנוטל החפץ בלי חשלום ,וזהה ממש עם איסור גזל .לא באו שניהם
אלא לחדש שעובר על שני לאוין"".
לעומתם ,תוס׳ בסנהדרין מצטט שיטה אחרת לפיה משתמעת שלאו זה
אינו רק הכפלת איסור גזל אלא מהוה איסור בפני עצמו ומתיחס למקרה
שנוטל החפץ משלם עבורו .ת״ל" :ועוי״ל דהכא נמי קאמר דמי קא יהבי

והיו מפייסים אותם עד שיאמרו רוצה אני .א״כ לא עברי אלאו דלא תחמד.
כיק דחזו דשקלי בעל כורחייהו ולא היו חוששין אם יתפייסו פסלינהו".
שיטה דומה מופיעה גם בתוס׳ בב״ק (סב .ד״ה מה ,וד״ה חמסן) וכן פסקו
הרמב״ם והראב״ד (הל׳ גזילה פ״א ה״ט) שלא תחמו־ מתייחס למקרה של
תשלום דמים .לפי ראשונים אלו קו המבחין בין גזל ולא תחמד מבחינה
טכנית הוא די ברור .אך עדיין יש לעמוד על בעיתינו היסודית דהיינו אם לא
תחמד גם לדעתם נחשב בטיבו כסוג גזל למרוח התשלומק ,או שמא קיים
סער איכותי בין ב׳ האיסורים המעיד על מחייבים שונים .לא חחמד לפי
ניסוח זה נשאר באופיו איסור מחשבה והירהור על אף הדרישה למעשה
כתנאי ליצירת הלאו.

ת.
שאלה זו לכאו׳ תלויה במחלוקת כפולה בק הרמב״ם והראב״ד ביחס
לפטור מלקות בלאו דלא חחמד .הרמב״ם כותב (הל׳ גזילה ס״א ה״ט)" :כל
החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו או דבר שאפשר לו שיקנהו
ממנו .והכביר עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו אע״ס שנתן לו דמים
רבים הרי זה עובר בל״ת שנאמר לא תחמד ואין לוקין על לאו זה מפני
שאין בו מעשה .ואינו עובר
לא תחמוד כסף חהב עליהם
הראב״ד" :א״א לא ראיתי
החפץ ".טענת הראב״ד נגד

בלאו זח עד שיקח החפץ שחמד כענין שנאמר
ולקחת לך .חימוד שיש בו מעשה" .השיג עליו
תימה גדול מזה .והיכן מעשה גדול מנטילת
הרמב״ם היא לכאורה חזקה וצודקת .איך יכול

הרמב״ם לכתוב בשורה אחת שהשגת החפץ הוא תנאי לאיסור זה ,בשורה
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שלאחריה להסביר שאין לוקץ עליו פכיון שלאו זה מוגדר כלאו שאץ בו
מעשה ,ושוב להדגיש בשורה שלישית שאינו עובר בו עד שיקה החפץ.
שיטתו טעונה הבהרה .אך לפי מה שהצענו לעיל ,שיטת הרמב״ם מתקבלת
על הדעת .שיטתו מורכבת משני יסודות .ראשית כל ,הוא סבור שגדר לאו
שאב׳ט אינו דוקא תלוי באפשרות קיום הלאו בלי עשיית פעולה אלא קשור
באופיו של הלאו הנידון — אם במהותו הוא לאו של מעשה או לא2.ו שנית,
הרמב״ם כנראה מגדיר ומסווג איסור לא חחמד כאיסור מחשבה ביסודו,
למרות הדרישה למעשה כדי להפעיל איסור זה .לפי הרמב״ם הצורך
שתכניותיו תתגשמנה הוא רק שיעור בהתיחסותו והתמסורותו הרצינית
להירהור זה המשמש כתנאי״לקיום עבירה זו ,אך ,אין זה מטביע חותמו על
עצם המחייב של האיסור ,ואינו מפקיע ממנו שם לאו שאץ בו מעשה.
ממילא כלל זה יכול לשמש יסוד לסטור מלקות באיסור זה.

הראב״ד יכול לחלוק על הרמב״ם באחת משתי נקודות אלו .אבל
מהמשך דבריו משתמע שחולק עליו בענין טיבו של לא תחמד גופא .הראב״ד
דוחה דברי הרמב״ם ומגדיר לא תחמד כלאו שיש בו מעשה אבל מסכים עמו
שאץ לאו זה מחייב מלקות מסיבה אחרת .לדעתו ניתן להשוות איסור זה
לאיסור גזל וללמוד ממנו שגם בלא תחמד יש חיוב השבת החפץ .וכל לאו
שניתן לחשלומץ והשבה אץ לוקץ עליו .וז״ל" :אבל הל״ל מפני שהוא חייב
בתשלומין שהרי הוא כגזלן שחייב להשיב את הגזילה ,ולפיכך אינו לוקה ,וגם
זהו חייב להשיב החפץ לבעלים".

חידוש זה שקיים חיוב השבה בלא תחמד אף שמשלם עבור החפץ נובע
מהיסוד שלאו זה בטיבו מהוה איסור מעשה מסוג גזל .עמדה זו מאפשרת
להראב״ד ללמוד חיוב השבה מתחום גזל וגם גרמה לו לדחות הגדרת
הרמב״ם שלא תחמד הוה לאו שאין בו מעשה .הרמב״ם ,מאידך ,לכאורה

היה שולל ודוחה חידוש זה שיש חיוב השבה במעשה חימוד מכיון שהוא
סבור שלא יתכן להשוות איסור שביסודו הוא דין במחשבה והוה בגדר לאו
שאב״מ לאיסור מעשה מובהק כמו גזל ’3.מתברר שמחלקותם הכפולה
לשיטתם הוה.

ו.
הגמרא בב״ק (סב ).דנה בהגדרת דין החמסן וביחסו לגזלן מצד אחד,
וללוקח מצד שני" :א״ל רב אדא בדיה דרב אויא לרב אשי מה בץ גזלן
לחמסן .א״ל חמסן יהיב דמי ,גזלן לא יהיב דמי .א״ל אי יהיב דמי חמסן
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קריה ליה .והאמר רב הונא חלוה חבק מיניה מיני .לא קשיא
רוצה אני הא דלא אמר רוצה אני" .לסי מסקנה זו אדם הלוחץ
למכור לו חפץ בלי לשכנע אותו להסכים בסוף מיקרי חמסן .האם
תחמו־ מוגבל לגברא חמסן או שייך גם במקרים בהם נפסוק

הא דאמר
על הנידו
איסור לא
ש״זביניה

וביני"?

הראב״ד התייחס לשאלה זו באופן ישיר וברור ושלל כל אפשרות
שיעבור על איסור זה כשהמוכר אומר רוצה אני (הל׳ גזילה פ״א ה״ט).
לדעתו הפסק דין של תלוה חבק זביניה זביני עומד בסתירה מוחלטות עם
איסור של לא תחמד .הרמב״ם לא התייחס במישרין לבעיה זו ,אך גם אינו
מחלק בין הסכמת רוצה אני וסירוב גמור במסגרת דיונו בנושא "של לא
תחמד .על סמך השמטה זו ,הסיק המ״מ שהרמב״ם חולק על הראב״ד בזה’4.
נראה לפרש שגם נקודת מחלוקת זו בק הרמב״ם והראב״ד נובעת ממחלוקתם
הכללית בענק אופי איסור זה .לפי הראב״ד לא תחמד הוה סוג איסור גזל
ואינו שייך כלל כשהסכים חבירו למכור לו .מכיק שנפסק הדק שתלוה חבק
זביניה זביני סימן הוא שאין בזה שמץ של גזילה וא״כ אק כאן איסור לא
תחמד .אבל לפי הרמב״ם איסור זה אינו מדק גזל כלל ואק שום סיבה
מכריעה להגביל איסור מחשבה זו למקרים של חמס דוקא.
שיטת הראב״ד מעוררת שאלה נוספת :האם חמסן מהוה מושג דאורייתא
המיוסד על לא תחמד או שמא ניתן לומר שכל קשר הקיים בק שני מושגים
אלו — חמסן וחימוד — הוא מקרי בלבד .ויש לשאלה זו השלכות
משמעותיות .זה חשוב לדיונינו הכללי בגלל שמשמעותו של הביטוי "חמס"
הוא סוג גזל מסמם! .אם זה נתחלף במונח חימוד ,סימן הוא שאיסור לא
תחמד הוא בעל אופי של גזל .נוסף לכך ,יש לדק אם חמסן פסול לעדות
מדאורייתא או לא.

מדברי הראב״ד שיש חיוב השבה בחימוד ,ושלאו זה מוגבל למקרים של
חמס ,משתמע שחמסן הוא סוג גזלן דאורייתא העובר על לא תחמד .דיעה
השניה בתום׳ בסנהדרין (כה :ד״ה מעיקרא) הרחיקה לכת מדברי הראב״ד.
לשיטה זו ,חמסן פסול לעדות מדאורייתא בגלל שעובר על לאו זה5.ו
אך התום׳ בב״ק (סב .ד״ה חמסן) מביע שיטה נוגדת" :אבל מן התורה
אינו פסול אלא היכא דלא יהיב דמי אבל היכא דיהיב דמי כשר .אע״ג דלא
אמר רוצה אני .אע״ס שעובר על לאו דלא החמד" .לסי הבנה זו ,למרות

העובדה שכל חמסן עובר על איסור לא תחמד דאורייתא ,מושג חמסן זה —
בדיהיב דמי — אינו אלא דק דרבנן ,ואינו יוצר פסול עדות דאורייתא’6.
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עמדה זו לכאורה הולמת את שיטת חרמב״ם כסי שהוא מנוסח בס״י
מהל׳ עדות ה״ד ,וז״ל" :וכן כל העובר על גזל של דבריהם הרי הוא פסול
מדבריהם .כיעד החמסנים והם הלוקחים קרקע או מטלטלין שלא ברצק
הבעלים אע״ס שנותנין הדמים הרי אלו ססולין מדבריהם" .המ״מ כנראה
התקשה בשיטה זו — אם חמסן עובר על לא תחמד למה אין כאץ פסול
עדוח דאורייתא? הוא הסיק שלא תחמד מתייחס למקרה שלא שילם עבור
החפץ .ברור״הוא שפיתרון זה אינו מתקבל על הדעת שהרי הרמב״ם עצמו
בהל׳ גזילה (א!ט) קובע בפירוש שאדם עובר על לא חחמד אף כשמשלם
דמים ’7.נצטרך איפוא להבין לפי הרמב״ם ולפי החום׳ בב״ק ג׳ דברים!

 )1למה אק דין חמסן זהה עם האיסור דאורייתא של לא תחמד?
 )2אף אם יחם שני הדינים הוא רק מקרי ,למה אין איסור לא תחמד
תמיד יוצר פסול עדות דאורייתא?  )3מה יסוד המחלוקת בין תום׳ בב״ק
והרמב״ם מצד אחד ,והראב״ד ודיעה השנייה בתום׳ סנהדרין מאמץ ,בנוגע
לשאלות אלו?

ברור הוא שכל נקודות אלו תלויין באופיו של איסור לא חחמד כפי
שהסברנו .הראב״ד ודיעה השנייה בתוס׳ בסנהדרין סבורים שלא תחמד הוא
איסור מעשה וסוג גזילה .לדעתם אין כל סיבה שלא לזהות איסור זה עם
מושג של חמסן דאורייתא שאף הוא מורה על טיפוס של גזלן .אין ספק
שמבחינה זו ,עבירת לא תחמד ראויה ליצור פסול עדות כמו גזל עצמו.
התוס׳ שאנ״ץ בסנהדרין (שם כה!) למשל ,דוחה לחלוטין כל אפשרות שיעבור
על איסור זה ולא יפסל לשבועה כתוצאה ממנו מכיון שהוא מכנה ומתאר
איסור זה "כאיסור גזל"’8.
אבל הרמב״ם ותום׳ בב״ק נוקטים בשיטה שאיסור זה שונה מאיסור
גזילה לא רק מבחינה טכנית — אי משלם עבור החפץ או לא — אלא גם

במישור האיכותי .לדעחם ,לא תחמד נשאר ביסודו איסור מחשבה וחירוזור
על אף הצורך להשגת החפץ .אין מושג של חמסן — עם כל המשמעות של

טיפוס וסוג גזל הכרוך בו — מקביל לאיסור לא חתמד וכל שכן אינו זהה
עמו .לסי הרמב״ם — אם הם״ מ צודק — אולי איסור זה שייך גם במי
שאינו חמסן כגון שאמר המוכר רוצה אני .ואפילו אם נדחה דברי המ״מ
ניחן לומר שהקשר בין חמסן ואיסור זח הוא קשר מקרי בלבד .א״ב ניחן
להבין שאף אם עובר על לא תחמד דאורייתא אק הסטטוס של חמסן אלא

דין דרבנן.
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בעיה אחת נשארת .אף אם אץ חמסן נחשב לדין דאורייתא הרי כל
חמסן עובר על איסור דאורייתא של לא תחמד .ולמה אין זה מספיק לפסול

אותו לעדות מדאורייתא? אמנם אם נדייק בדברי הרמב״ם בפ״י מהל׳ עדות
גם זה מתבהר.

הרמב״ם קובע ש״הרשעים פסולין לעדות מן התורה שנאמר אל תשת
ידך עם רשע להיות עד חמם .מפי השמועה למדו אל תשת רשע עד" (ם",
הל׳ עדות ה" א) .הוא ממשיך להסביר שלענין דין זה אדם הוגדר כרשע
באחד משני אופנים" )1 :איזהו רשע כל שעבר עבירה שחייבין עליה מלקות
"זהו רשע ופסול ,שהרי התורה קראה למחויב מלקות רשע שנאסר והיה אם

בן הכות הרשע״ (שם ,ה״ב)" )2 .ועוד יש שם רשעים שהן פסולין לעדות
אע״פ שהן בני תשלומין ואינן בני מלקות .הואיל ולוקחים ממון שאינו שלהם
בחמס פסולין שנאמר כי יקום עד חמס באיש .כגץ הגזלנים והחמסנים אע״פ
שהחזיר פסול לעדות מעת שגנב או גזל" (שם ה״ד) .לסי הרמב״ם איסור לא
תחמד אינו מסוגל לחגור פסול עדות דאורייתא מכיון שחסר לו שני התנאים
המגדירים שם רשע .אין לאו זה מחייב מלקות כדהסביר הרמב״ם בהל׳ גזילה
מטעם לאו שאב״מ .לשיטתו ,גם אין לא תחמד נחשב כלאו של חמס וגזל
מכיץ שהוא מהוה בטיבו איסור מחשבת חימוד בלבד .א״כ ,אץ פסול העדות
במקרה שמשלם ממון נובע כלל מאיסור לא תחמד אלא מהדין הנפרד של
חמסן דרבנן ,ואץ ביכלתו של איסור דרבנן_לגרום ולמור יותר מפסול עדות
דרבנן .נמצא דדברי הרמב״ם בהל׳ עדות בנוגע לחמסן אינם סותרים שיטתו
בהל׳ גזילה בענץ לא תחמד — כפי שמשתמע מדברי המגיד משנה — אלא
אדרבה הם מבוססים ומיוסדים עליו”.

 )1עיין למשל ברש״י (דברים זז! יה) שתעיד על דברי אונקלרם שתרגם ״לא חתאוה —

ולא חירוגי׳ נכח" :לא תירוג אף הוא לשק זזפדת כסו עומד לטדאה דמהרגמינן דסרנג
לטיתזי" .כעין זח כתב הרמב״ן שם" :וביאר כי יכנס בכלל המרה אפילו התאוו! ני אם
יתאווה לגזול טתבירו דבר סכל אשר לו ולא יוכל לעשות כן כי תכירו תקיף טמנו או שיש
בטקומו איטח מלכות עובר בלאו חזה" .חשוב לעיין שלפי ניסוח הרטב״ן בואתחק אין הטלה

תיטור זהה עם תאחז ,אך איסור זה מכיל גם סתשבח גזילה.
שיטת הרטב״ן בכל נושא זח היא טסובכת .בפרשת קדושים (יט!ב) הוא הזרע שיש
הקבלה בין הדינים שבפרשת קדושים ,והדינים המופיעים בעשרת הדברות ,ושאיסור לא תחסר

הוא ביסודו איסור מחשבה (ומקביל לחיוב של ואהבת לריעך כמוך) .אולם בפרשת יתרו (כ!יג)
הוא מזהה תימור עם גזל! "ואה״כ הזכיר גניבת נפש ,מעות שקר ,וגזל".
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״®״" radבפרשת יתרו ובואתחק נוקט בעמדה ברורה שאיסור לא תחטד חוא איסור
מחשבה .עיין במיוחד בדבריו לפרשת יתרו בו הוא דן בשאלה תיאולוגית ומעשית מסורסמת
— אז ניחן לחייב ולדרוש מאדם שלא לחמוד דבר בלבו .לדעתו כל שאדם בא לידי הכרה
שדבר הוא מן הנמנע — שהוא בלתי אפשרית ,הוא לא יחשוב עליו באופן מיני .הוא ממשיך
להסביר" :ככה כל משכיל צריך שידע כי אישה יפה או ממק לא ימצאנו אדם בעבור חכמתו
ודעתו רק כאשר חלק לו השם ...ובעבור זה המשכיל לא יתאווה ולא יחמוד" .עיין גם בספר
החינוך ,מצוה תט״ז.
 )2הרמב״ם עצמו כמוק לא התיחס לדין זה בהל׳ דיעוח אלא בהל׳ גזילה ,אך ניתן
להסביר תופעה זו בכמה פנים .עיין הערה 19
 )3השוה שיטה זו לדברי הרמב״ן שצטטחי לעיל (הערה  .)1ר׳ בחיי מרחיק לכת משיטת
הרמב״ן אף שמבסס דבריו על פירושו.
■ )4mכן כתוב בספר החנוך ,בפירוש" :גם כל בני העולם מחוייבין בה לסי שהוא ענף
למצות גזל שהיא אחת מן השבע מצוות שנצטוו עליהם כל בני העולם .ואל תטעה בני בזה
החשבון של שבע מצווח בני נח הידוע והטווכר בתלמוד כי באמת אותן שבע הן כעין כללות
אבל יש בהן סרטים הרבה ...וכמו כן נאמר אחר שהוזהרנו בענין הגול שהוזהרו ג״כ בכל
חרחקוחיו".

 )5מושב זקנים על התורה ,שמות כ :יד .לא ברור אם הוא דוחה דברי המכילתא או אם
היה לפניו נוסח אחר שאינו כגירסתינו.
 )6ברכת הנצי״ב על אתר .זה הולם את שיטתו בהעמק דבר ,שמות כ :יד בענין אשת
איש .יוצא מדבריו שם ג״ב רשייך לא תחמד גם בקרקע אף אם קרקע אינו נגזלת.
 )7יש כמובן לדץ באפשרות שנחלק בין אותם הסוברים שלא תחמד הוה איסור כללי
ואותם הטוענים שזה שייך לתחום גול ביחס לשאלת רמת המיניות וההתעסקות הדרושה .גם
אפשר שנחלק בין לא תתאוה ולא תחמו־ בענק זה .עיין גם בהערה .19
 )8סט״ק ,מצוה יט .אולי גם ר׳ בחיי (צוטט לעיל) נוקט בשיטה זו אלא אם נאמר שהוא
דוחה את דברי המכילתא לחלוטין.
 )9אם נחלוק על דברי הסמ״ק ונטעץ שכשחסר ביצוע תכניותיו בפועל אין אפילו איסור
חלקי של לא חחמד — כפשטות דברי הרמב״ם — עדיין יש מקום לגישה זו .נניח אז שלא
שייך מושג של חצי שיעור באיסור כזה מכיץ שהירהור שאינו מגיע לרמה זו אינו מוגדר בלל
כהירהור של חימוד — ואק חיסרון רק בשיעור החימוד לחוד .יש לציין שלפי הרמב״ם לא
חתאוה נמנה כלאו נפרד מלא תחמד ,והוא מתייחס דוקא לציורים כאלה.
 )10אין להוכיח מהגמרא עצמה דלא תחמד שייך רק כשמצליה לקבל החפץ סיד הבעלים.
ברור הוא לכו״ע שגם כהאי גונא יש איסור לא תחסר ,אולם אין שום הכרח לומר שדוקא
במקרה כזה הוא יעבור על הלאו.
 )11עיין גם בספר מושב זקנים עה״ת (צוטט גם בהערה ( .))5לשיטה שצוטטה שם ,בשם
ר״ת ,לא תחמו• הוא כפל הלאו של גול ,ולא תתאוה מתייחס למקרה שלקח החפץ בדמים.

 )12הנושא של לאו שאב״ס הוא ענין מסובך ואין כאן מקום לסרט השיטות השונות.
ישנם סוג איסורים שביסודם הם אינם איסורי מעשה אבל כדי לעבור עליהם יש צורך לפעולה
מסויימת — כמו לא תחמו־ לסי הרמב״ם ,ויש גם לאוין בעלי אופי הפוך מזה ,דהיינו
שבמהותם הם לאוין שיש בהם מעשה אבל יתכן שנעבור עליהם בלי לעשות מעשה — כמו
עדים זוממים לפי כמה ראשונים( .עיין בסוגיא סנהדרין סה :ובראשונים שם) יש להתחשב
באפשרות שדוקא צירוף שני הגורמים — אופי האיסור וגם הגשמתו הטכנית — מגדיר לאו
כאין בו מעשה ,או שגורם אחד מספיק לכך .עיין למשל ,בדמב״ם הל׳ ע״ז ס״ג ה״ט ובנושא
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כלים! הלכות שכירות סי״ג ח״ב ובמ״ס! משל״ם הל׳ מלוה פ״ד ה״ו! ספר החינוך פ«וה
שמ״ה ,שמ״ו .גם יש לחלק כץ בין לאו שאב״ם הפוטר ממלקות ,תה שפוטר פחיוב קרנן.
עיין ברפב״ן בפלחפות לסנהדרין סה[ :השוה גם חידושי הרמב״ן ,פכות טו :ד״ה פר סבר
(םש״כ בשם הירושלפי מנין שבועה שאוכל ככר זה היום וכד) ותום׳ ריש פרק ג׳ דשבועות).
 )13עיין היטב במ״ם על אתר .מדבריו פשתסע שהרמב״ם יסכים לשיטת הראכ״ד שיש
חיוב השבה בפקרה של חפסן — דהיינו כשהמוכר עופר בסירובו ,ורק יחלוק עליו בנידק

שסוף סוף אמר הפוכר "רוצה אני".
בגיור כזה — שהסכים בסוף — האיסור אינו פעשה נטילת החפץ דהלא הוא ברצק
הבעלים ,אלא "השתדלותו אשר השתדל כדי לרצותו הוא האיסור ונגסו־ בשעת הפקח".
מפשטות דברי הדמב״ם אפשר להציע שהוא שולל לגמרי תידוש זה שיש בלא תחפו־ חיוב
השבה ,מכיק שאץ לאו זה נחשב כעין איסור גזל לדעתו אלא מהוה ביסודו איסור מחשבה.
לקמן נציע בשיטת הרמב״ם דדין חפסן בכל ממדיה אינו שייך לנושא זה.
אולם יש לציין שספר החינוך (פצוה לח) כאילו מצרף שיטות הרפב״ם והראב״ד .הוא
מנסח האיסור כסי שמגדירו הרפב״ם ,אך פשתמש בטעמו של הראב״ד — של חיוב השבה
— כבסים לפטור מלקות .הוא פונה לא תחאוה ולא תחפי כלאוין נפרדים ובכל זאת מתאר
אף לא תתאוה כ״ענף של גזל" השייך גם לבני נח (פצוה שט״ז) .שיטתו צ״ע.
 )14המ״מ מנית שהרמב״ם חולק על דברי הראב״ד בגלל שאינו מזכיר החילוק בין
הסכמת המוכר בסוף וסירוב גמור במסגרת זו.
חשוב הוא להדגיש שהרמב״ם אינו מצטט הצורך לאמירת רוצה אני לא בפ״ד הל׳ אישות
ה״א (עיין שם בראב״ד) ,ולא בפ״י מהל׳ מכירה (עיין שם בלח״ם) .הרמב״ם רק מביא הצורך
לומר "רוצה אני" ביחס לגיטין (פ״ב הל׳ גירושין ה״ב) ובקשר לקרבנות (פי״ד הל׳ מעה״ק
הי״ז)[ .בנוגע לשיטת הראב״ד יש דיק בנושאי כלים בהל׳ אישות ס״ד בהל׳ מילה פ״א,
ובלח״ם בהל׳ מכירה. .ואכמ״ל).
ניחן להסביר שיטת הרמב״ם לאור דעתו בפ״י הל׳ עדות ה״ד דחמסן הוא דין דרבק.
אולי לדעתו הסוגיא בב״ק סב .אינו מגדיר מתי נאמר הפסק של זביניה זביני אלא קובעת
באמה מקרים של תלוה חבק שייך הדין דרבנן של חמסן .ואכמ״ל .בכל אופן אף אם לחמסן
דרבנן יש חיוב השבה ,אק זה נוגע לענק סטור מלקות כשעובר על לא תחמוד דאורייתא.

בכל אופן לפי הבנתינו בשיטת הרמב״ם שאיסור לא תחמד הוא בטיבו איסור מחשבה,
ויסביר לומר שאק שום הכרח להגביל את האיסור למקרים של חמם.
 )15עיין גם בתוס׳ שאנ״ץ סנהדרין כה! שיש לו ניסוח יותר חריף מהחוס׳ הנדפס.
לשיטה זו הסוגיא בסנהדרין כה :שקובעת חמסן כפסול עדות דרבנן מתייחסת למקרה של

הסכמת רוצה אני — כשאק הלוקח חמסן ממש.
לסי תוס׳ ב״ם (ה! ד׳ה בלא דמי) אק חמסן שנותן דמים עובר על איסור לא תחמד
וממילא אק כל קשר ביניהם .לדעתו הביטוי ״חמסן״ שמופיע בפסוק מתיחם לגזלן — לא

לחטסן כסי שהוא מוגדר בב״ק סב .השאלה מתעוררת לסי רוב הראשונים הסבורים שגם הססן

וגם ולא תחמד שייכים כשמשלם עבור החפץ.
 )16עיין גם שם בד״ה מה .הוא אומר בסירוש שהחמסן שמדובר בו בגמרא הוא מושג
דרבנן לחוד .בלי דברי התום׳ בדיבור זה היינו יכולים להסביר את דברי תוד״ה חמסן באופן
אחר ,שחמסן הוה מושג דאורייתא אך פכיק שהוא משלם בעד החפץ אק חשש רציני שמא
ישקר .כעק זה הבינו כמה מן הראשונים אח הסוגיא בב״ם ה :ביחס לשבועה.
 )17וכן ציין הלח״ם בהל׳ עדות ס״י ה״ד .הוא עצמו הציע שמדובר במקרה מיוחד שלא
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שייך בו לא תחסר — בגוץ שלא הפציר עליו הרבה ולא הרבה עליו כרעים .גם זה תירוץ
דחוק.
 )18עיין בדבריו שם" :ועוד אי בלא אפר רוצה אני היה פסול פן התורה אע״ג דיהיב
דפי .א״ב  prvj0מה שמתרץ בשנים אוחזין פורי ואפר דפי קא יהיב ...דכיק דלהוי כהני
איסור גדלת פסול דאורייתא אין סברה לחלק בכך ".הוא מגיח שודאי יש פסול דאורייתא
לעדות ואז דן בשאלת פסול לשבועה.
עיין בחוס׳ ב״ם ה( :ר״ה בלא דפי) שסבור שפסול לעדות ולשבועה דין אתד הוא.
 )1( )19נסינו לעקוב אחרי שימת הרפב״ם בנפה שאלות יסוד הנוגעות ללאו זה )1 :למה
הוא בגדר לאו שאב״ם;  )2אי יש חיוב השבה;  )3אי הלאו שייך כשאומר המוכר רוצה אני;
 )4אי חמסן הוא דין דאורייתא;  )5אי לא התמד קובע פסול עדות דאורייתא.
באנו לידי פסקנה שלפי הרמב״ם לא תתפד הוה איסור פהשבה .אך עדיין יש לדק בענק
שהעליתי לעיל — אם זה איסור מתשבת גוילה ופעק סייג דאורייתא לגזל ,או נחשב לאיסור
יותר כללי הגורם ומשקף התפתחות דתית פגומה .מצד אחד ,אפשר לומר שהעובדה שהרפב״ם
טיפל בלאו זה ובלאו של לא תחאוה בהל׳ נזילה ולא בהל׳ דיעות מעידה על קשר מהותי לגזל.
מאידך ,יש לציין שהרמב״ם בסה״ט הפסיק והפריד בק הלאוק של גזל וגניבה (ל״ח רפד־
רמת) ,ובק הלאוין של לא תחמד ולא חתאוה (ל״ת רסה־רסו)[ .בכלל קשה להעריך עד נמה
סדק של מצוות בסה״ם הוא בעל משמעות .מצד אחד ,הרי אק הסדר תלוי על הפרשיות כמו
שהוא ,לפשל ,בספר החינוך ,אך גם אק מבנה מהותית ברורה במו שמצינו בחיבורים כמו ספר
היראים ,או הסמ״ק ].אפשר שהרמב״ם הכניס לאוין אלו בהל׳ גזילה בגלל הקשר הסיבתי שיש
ביניהם לאיסור גזל — שלמעשה הם תורמים לאוירה רוחנית ומוסרית שמביאה לידי גול כסי
שהעיד הרמב״ם עצמו" :התאדה מביאה ליו* תימור ,והחימוד מביא לידי גול .שאם לא רצו
הבעלים למכור אע״ם שהרבה להם בדמים והפציר ברעים יבא לית גזל שנאמר וחמדו בתים
וגזלו וכו"׳( .פ״א הל׳ גזילה ה״א) יתס וה של סיבה ומסובב אולי מצדיק הכנסתו והכללחו של
איסורים אלו למסגרת זו[ .כעק זה הציע גם הרשב״ץ בדעת אבן גבירול ל״ת ר״ט].
( )2יש גם לסכם יתס ג׳ הלאוין לא תגזול ,לא תחפד ולא תתאוה — להדדי לפי
הראשונים השונים.
אם נמנה כל אחד מהם כלאו נפרד או אפשר לחשב לא תחאוה כאיסור מתשבה מובהק,
לאו דגול כאיסור מעשה מובהק ,ולא תחפד כאילו הוא עומד בק הקוטבים האלו .אז נצטרך
להעריך אם הוא מוגדר כגול מתק בגלל שמשלם דמים — חה לכאורה שיטח הראב״ד; או
אולי הוא יותר קרוב לאיסור לא תתאוה על אף הדרישה לעיסוק יוחד רציני ומשמעותי —
כשיטת הרמב״ם.
בהקשר זה מענק הוא לציין שהמ״ם הבין שלפי הראב״ד לא חתאוה שיק רק כשהושב
לחטוף החפץ גם בלי שהזולת יסכים לבסוף ע״י אמירת רוצה אני .זאת אומרת דלאו זה הוה
סעק איסור מחשבת תמס( .זה דומה מאוד לשיטת החינק צוטט לעיל — מצוה תט״ז —
שלא תתאוה שייך לבני נח ומדין מחשבת גוילה).
לסי ר״ת (צוטט במושב זקנים שמות כ;יד) לא תחמד מדובר בגזל — בדלא יהיב דמי.
ולא תתחאוה טיתהס למקרה של חמסן — בדיהיב דמי.
ישנם ראשונים הסבורים שלא תתאווז ולא חחמד מהווים איסור אהד והם נמנים נפנק
המצוות כאחד ,אבל גם הם חולקים בנקודה חשובה — באמה מן הלאוין הוא העיקר והמגדיר
את האיסור המשותף הוה .הסמ״ג (ל״ח קנח) למשל ,מסיק שהאיסור של לא תחמו■ ולא

חתאוה זהה עם איסור גול כסו שיטת התום׳ בב״ם (ה׳ ד״ה בלא דמי) .בניגוד חריף ,הסט״ק
(מצוה יט) סבור שעיקר הלאו בשותפות וו הוא דוקא לא תתאוה הקובע שביסודו זה איסור
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לחשבה אף שבעינן מעשה של לקיחת החפץ לעבור עליו כאופן גמור ושלם .היראים (מצרה

קטו) נוקט בשיטת ביניים.

גם לדעתו לא החמד ולא תתאוה נסנים כלאו אחד ,אך בניגוד

לדעת הסמ״ג הוא סבור שהם מתיחסים ללקיחת חפץ כשהוא משלם עבורו .בנוגע לאופי
האיסור ,נראה שמסכים עם דברי הסמ״ג שביסודו לאו משותף זה הוה איסור מעשה .הוא הלא
סיווגו במסגרת של ״לקיחה ממק באיסורי׳ וגם מזהה גברא זה עם חמסן — עם כל המשמעות
של גזל הכרוך במונח זה.
( )3יש גם לבדוק אם שייך איסור לא תחמד בתחומים שאינם נתפסים באיסור גזל כגץ
קרקע ,ופחות מש״ס.

בעניץ קרקע — עיק בדברי הנצי״ב בהעמק דבר שמות כ :יד[ .כמובן חשוב הוא לדעת
אם חיסרק קרקע בגזל מהוה דין עקרוני שאק חלות גזילה בקרקע ,או נובע רק מחיסרק טכני
שאי אפשר להפעיל מעשה גזילה בקרקעות .עיין ,למשל ,בו־מב״ם הל׳ גניבה פ״ו הי״א ,ובהל׳
גזילה פ״ט ה״א ,בחום׳ ב״ט סא .ד״ה אלא (ובתום׳ וריטב״א סוכה ל ,):בטור חו״ם שע״ו

ובסמ״ע שע״ו ס״ק ב׳].
בענין פחות משו״ם — עיין במנ״ח( .ענין גזל בפחות משו״ס גם מהוה נושא בפ״ע ואי

אפשר לדק ביחס לא תחמד וגזל לגבי דין זה בלי לדון בסוגיות בסנהדרין נז .ונ״ט ברש״י
וברמ״ה שם ובספר החינוך ומנ״ח מצוה ק״ל ,ורכ״ט וכו׳).
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הם יעו״ש .וס׳ל להרמב״ס דלא אמרינן סברא זו רק היכא
דנוכל לומר דזה המעשה עצמה שאנו דנין עלי' היה הכל
יחקור נהל דקיי׳ל ר1נ מלוין אצל שחיטה מומחין הן ימהאי
עפ״י דין תורה בלי שום איסור ,אבל היכא דבמעשה זו של
מטמא מנשרינן נמנא נדי שחוט הליך הזין ננגננז גדייז
אותה השחיטה עצמה עבר עבירה ועשה שלא כדין כזה
וחללן שחוטי; ,ינה יבאר ננעה׳ב שמצא נהמתו בניתי שחוטה
ששחט אותה שוב אין לנו הוכחה גמורה דהשחיטה הי׳
נצא ישיתו תי מיתרת או צל:
כדין וכהלכות שחיטה  ,והא דקיי׳ל דחשוד על איסור א׳
חולין (דף י״ב) הרי שאבדו לו גדייו ותרנגוליו והל^ :־נאמן על שארי איסורים זהו במעשה אחרת וכגון מי שחשוד
ומצאן שחוטין כו׳ ר׳ חנינא בנו של ר׳ יוסי הגלילי על הגניבה ושחט בהמה של עצמו דהשחימה היא בהיתר
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מחיר ,וכתבו החום׳ בדה הרי שאבדו דה״ה נגנבה דחשוד
על הגניבה אינו חשוד על השחיטה  ,ובתוספתא קתני לה
בהדיא נגנבה לו תרנגולת ומנא שחוט דכשר .וכן כתבו התוס׳
במס׳ ב״מ (דך כיד) וכן כתבהרא״ש בחולין שסמהרמב״ם בפרק
רביעי מה׳ שחיטה הלכה ח׳ כתב אבדו לו גדי או תרנגול
ומצאו שחוט בבית כשר  ,ומדבריו הרי משמע להדי׳ דבנגנבו
ס״׳ל דאסורה מדהשמיט לדברי התוספתא ולא כתב רבותא
יותר .והנה לכאורה עפ״י הסברא החיצונה צ’ע דעתו גם
בלא דכרי התוספתא דמאיזה טעס תהי׳ אסורה .והרי
זהו כלל גדול בכל התורה דחשוד כג איסור אחד אינו
חשוד על שארי איסורים ופשיטא  7ה״ה שחיטה וכמו
שפסק הרמביס בפי״א מה׳ עדות הלכה ז׳ וזיל שם  ,עד
אחד נאמן באיסורים אע״פ שהוא פסול לשארי עידות שהרי
רשע בעבירה ששחט שחיטתו כשירה ונאמן לומר כהלכה
שחטתי ,וכ״כ בפרק רביעי מה׳ שחיטה הלכה ט״ו דהפסול
לעדות בעבירה מן העבירות הרי זה שוחט בינו לבין
עצמו ,וא״כ אמאי נאסור בנגנבה  ,ולכאורה הי׳ נ״ל בדעתו
דאזל לשיטתו דמחלק בין משוד למומר דבמומר לשארי
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עבירות הא ס״ל להרמב״ם דצריך בדיקת סכין מקודם כמו
במומר לאכול נבילות לתיאבון ואם לא בדקו לו סכין ס״ל
דגס בדיעבד אסור ומש״ה בנגנבה ס״ל לאסור דהרי אין
מקום להתיר רק במקום דרוב גנבי ישראל ובודאי
דמסתמא אין לנו לתלוש הגניבה בא׳ שגנב באקראי ובודאי
מסתמא גנבוה הגונבים בקביעות וס״ל דהם בכלל מומר
לאיסור גניבה ומש״ה אסורה לשיטתו (ועיי׳ בסי׳ ב׳ בש״ך

ס״ק י״ח ובע״ז שם) .אמנם הרי בתוספתא מבואר להדיא
דגס נגנבו כשר ובודאי קשה מדוע דחאה הרמב״ם מהלכה,
ואם נאמר כמש״כ משום דתלינן הגניבה במומר לגניבה א״כ
הרי עוד תוסיך הקושי' על הרמב״ס גם טל דינו השני
דמצריך במומר לא׳ משארי עבירות בדיקת סכין דלס״ז הא
מוכרח מהתוספתא דאפינו במומר לגניבה א’צ בדיקה סכין
ובע״כ ההכרח לומר בדעת הרמבים דלא מקרי מומר רק
אס הוא פורק עול של האיסור לגמרי מעליו אבל גנב סתם
אינו בכלל מומר דא'צ בדיקת סכין  .והא דלא פסק
הרמב״ם כהתוספחא הנראה לומר טעם אחר בזה :

ואשר

נראה לומר בדעתו זיל דס״ל דהרי עיקר
[כ]
רוב מצוין אצל שחיטה
הסברא דהיי״ל
מומחין הם וגם מחזקינן ניה דבודאי בדק הסכין ושחטה
בהכשר וכהלכה הרי עיקר יסודו משוס חזקת כשרוח
דכל ישראל הם בחזקת כשרים ומש״ה בכל מעשה כיון
שיודעים אנחנו שישראל עשאה וכגון בעיר שרובה ישראל
יש לנו לומר דבודאי נעשה כדין וכהלכה ומשיה נמצא בהמה
שחוטה אמרינן דאם לא היה מומחה לא הי׳ שוחט משום
דהי׳ חושש לאיסור נבלה וכמו שכתבנו (בסימן ) דזהו דעתו
של הרמב״ם בהך כללא דרוב מצוים אצל שחיטה מומחים

שפיר סמכינן עליו דהא לא אבד חזקת כשרות דידי׳ לגבי
איסור נבילה  ,אבל השוחט בהמה גנובה דמעשה השחיטה
היא באיסור גניבה שוב חיישינן על אותה מעשה עצמה
דלמא עשה בה עוד איסור אחר ושחט גם בלא ידיעת
הלכות שחיטה ובלא בדיקת סכין .דהרוח שטות הנכנס
להעובר עבירה בעת עשיית האיסור לא גדרו בו חכמים
לומר עד פה יבא ולא יוסיף  .ודעביד הא אכיל הא  .ועל
אותה שעה לא שייך בו חזקת כשדות כלל .ודוגמא לזה

מנינו בכתובות (דף ט׳) דהאומר פתח פתוח מצאתי נאמן
לאוסרה עליו באשת כהן דליכא רק ספק א׳ אס זינתה
תחתיו או קודם שנתארסה והקשו החוס׳ בדה לא נריכא
דנוקי אותה על חזקת היתר לכהונה ומקודם שנתאדסה
נבעלה ותירצו דיש להעמידה על חזקת בתולה ועכשיו נבעלה
והקשה הס״י במס׳ גיטין (דף י״ז) דנוקיס אותה על חזקת
כשרות ולא זינתה בעודה א״א וחי׳ דכיון דבודאי זינתה
ועשתה איסור דהרי גם אם היתה פנוי׳ אז עשתה ג’כ
איסור שוב לא אלים חזקת כשרות דידה להוציא מחזקת
בתולה ויש לחוש דלמא השתא משנתארסה נבעלה  ,הרי
דכחב להדיא כסברחנו וכמו בן גבי שחיטה כל שעשה
איסור בהשחיטה שוב לא אל״ס חזקת כשרות דירי׳ להוציא
מחזקת איסור אינה-זבותה^-ש_להבהמה בחיי׳ ה־עיין עוד
יבסנהדרין(דף כיה) גבי פסולי עדות הוסיפו עליהם החמסנין
והקשו התוס׳ דליפסלו מדחורייתא דהא עוברים על לא
תחמוד אע׳ג דיהיב דמי דהא אמרינן בב״מ לא תחמוד
לאינכי בלא דמי משמע להו ימשמע דהאמת אינו כן .וכבר
נתקשו רבים על התום׳ דהרי כיון דהעולס טועים וסוברים
דבדיהיב דמי ניבא לא תחמוד ממילא כשרים הם לעדות
ועיי׳ באו׳יח סי׳ ל״ד שביאר כוונת החום׳ בזה דהרי וודאי
דלתו כ״ע טועים ולא גמירי דינא ויש מי שיודע האמת
מס בדיהיב דמי איכא לא תחמוד ורק דיש להכשירו
משום חזקת כשרוח דמסתמא אינו יודע האיסור בזה
אבל השתא דפסלוהו מדרבנן ומוכרח דזה גניי לכל דלכהיפ
איכא איסורא מדרבנן בזה גם ביהיב דמי א״כ הרי ממילא
יש לנו לפוסלו מה׳ת מספק דלמא ידע האיסור שיש בו
מדאורייתא דלא שייך להעמידו על חזקת כשרות כיון
דבאוחו מעשה עצמו עבר בודאי לכה״פ עג איסור דרבנן
ממילא יש לחוס עליו דלמא עבר בו כס על דאורייתא .
ועיי׳ בסוף נדרים בהאי ־ נואף דאמר להבעל לא תיכול
מנהון דטעמינהו חוויא ואמר רבא איתתא שרי אם איתי׳
דעביד איסורא ניחא ליה דליכול ולימות דכהיב כי נאפו

ודם בידיהם ופריך פשיטא מהו דתימאאיסוראעביד והאי דאמר
ליה דניחא ליה דלא לימות בעל דתהוי אינתתי עלוי׳ מים
גנובים ימחקו כו׳ קמ״ל .ופירשו המוס׳ שם דפריך פשיטא
דסתם נואף חשוד טל שפיכת דמים .ולכאורה דבר זה
לא שמענו מעולם שהחשוד על ניאוף יהי׳ חשוד על ש״ד
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אמח אין ראוי לקרח לני בשם חמצן ,כי אנחנו לא חשפנו
אלא חלק שחבידו פירש ממנו ,אבל זה שחיטף מן הגרגרן
שאינו מוחל וקפיד ,זה נקרא בר חמצן ,הוא לבדו יאית לו
השם הזה ,וצא לגו ,כי לגבי דידה אין אנחנו נקראים

בשם זה :

פרק שלישי
לה ל׳ט,

אזל רב גידל קבליה לרבי זירא .קשא איך
ר״ג ור״ז ורבי יצחק נפחא סרטן תלתא
י
חשדו לרבי אבא שהיה אדם גדול ,שירע דר״ג הוה מהפך
בה וקנאה ,ועבר על ד״ז שאמרו חז״ל בי שנקרא רשע,
כד שגצבו שלשתן להוכיחו בדבר זה ,והיה לדונו לכף
זכות דלא ידע דר״ג הוה מהפך בה מעיקרא .ונ״ל בס״ד,
דר״ג שהיה מבקש לקנותה לא נשתווה בערך עם המוכר,
ו״מ המוכר בקש ק״ך ,ור״ג לא קבל לקנות יותר ממאה,
והלן לו לפי שעה ,כי בדעתו לחזור ולהוסיף לו על מאה
ויקנה אותה ,ועיין במורימ בהגה ח״מ סי׳ רל״ז שכתב
וכל זה לא מיירי אלא בשכבר פסקו הדמים שביניהם ,ואין
מחוסרין אלא הקנין ,אבל אם מח־סרין עדיין הפסיקה,
שהמוכר רוצה בכך ,והקינה רוצה יותר בזול ,מותר לאחר
לקנותו עכ״ל ,והכי הוה עובדא בענין זה דר״ג ,ועור היה
היתר אחר ג״כ ,כי המוכר א״ל לר״א שיקנה ,וכה״ג מותר
וכמ״ש רביני מהר״ס אלשיך ז״ל בתשובה סי' ס״ז ,דלא
אמרו אלא בא אחר ונעלה ,אבל בא בעל החררה ונתנה
לאחר לא אמרו ע״ש. ,וא״כ לא הוה בהאי עיבדא דין עני
המהפך בחררה דנקרא רשע ,ורק הם קבלי על ר״א ,כיון
דהיא אדם חשוב ראוי להחמיר על עצמו ,מפני מראית
העין ,דיש חישבין דר’ג פסק הערך עם המוכר ,ובא ר״א
מעצמו ונעלה קודם ר״ג ,ומה שראוי לארס חשיב להחמיר
על עצמו בכה״ג היינו משום דדי; עני המהפך בחררה ובא
אחר ונעלה־ חמור מאד ,דאמרו עליו דנקרא רשע ,ולכן
ראוי להחמיר אדם חשוב על עצמו כדבר זה משים מראית
העין ,ולכך קורם שהוכיחו ר״י לד״א על זאת ,שאל ממנו
עיקר הדין ,ואחר שהשיב לו שנקרא רשע ,אז א״ל מר מ״ע
עביר הכי ,ולא החמרת על עצמך בדבר זה דאתמר עליה
מלתא קשה ,דאע״ג דלא עבר ח״ו על זה ראוי להחמיר,
והשיב .לו לא הוה ידענא רר״ג הוה מהפך בה ,והשיב
נתבה ניהליה משים מראיה העין ,דלחו כ״ע ידעי שאתה
___לא היית יודע ברב גידל שהיה מהפד בה______ :

שם,

השתא גמי ניתבה ניהליה מר ,הנה בסה־׳ק רב
ברכות דף צ״ב ע״ב חקרתי בס״ד ,בלאווין דלא
תתאוה ולא תחמוד ,ראם ליי מתאוה וחומד בית ראובן
לקנותו בעבור שמעון מן ממון שמעון ,אם 'ש בזה חשש
איסור לאיין ההם ע״ש .ונראה מכאן ראיה גמורה דליכא
איסור לא תחמיר אלא ברוצה לעצמו ,אבל אם מבקש בשביל
חכרו מותר לדבר על לב בעלים של הבית למכור הבית
לחני' ,אע״פ שאין הבעלים קיימי למכור,דהא הכא השתדל
רבי יצחק לדבר עש ר״א שיתרצה למכור אותה קרקע לרב
לי׳ ,ואע’פ שאינה עומדת קרקע ,למכור ,ולא עלה על לב
כ״א למטר הקרקע ההיא אשר קנאה כפי הדין ,ולא עבד
איסורא ח״י משים דין עני המהפך בחררה ,ואין לרחיה
קצת ו׳ימר דהכא ר"י נתכוון להציל את ר״א מלזות שפתים
ל׳ע ידעי דהוה עובדא בהיתר ,דזה אינו; דודאי לא היו
העו,ם חושדים את ר״א רעשה באיסור ,ועי־ מסתמות
___הדברים נראה דטנה ר״י לטיבה ריג ________ :
דחדעא קמייתא היא ולא מסמנא מלתא .נראה =
׳ ודאי נא נעלם ד״ז מן ר״י חך לא ירע דאיהי הוות
תרעא קמייתא ,או חשב אין חשש בזה ,כיון דהוא מוכרה

שם.

יהויידע

3רק ב׳

ש□.

גב

לטובת רב גידל ,שהיה מצטער עליה:

לח מר נחיה לה ולא מר נחיה לה .קשא למה כפל
תלמודא דברים אלו פעם שנית ,מאחר שכבר אמר
רב גידל לא נחית לה ,רכתיב ושונא מתנות יחיה ,ורבי אבא
לא נחיח לה משום דהפיך בה רב גידל ,ולמה חזר הלמודא
למימר לא מר נחית לה ולא מר נחית לה .ונ’ל בס״ד
דבתחילה כשאמר ר״י לר״ג שיקחנה ולא קבל מטעם שונא
מתנות ,וחזר ואמר לר״א דיזנה בשלו רר׳־ג לא בעי ליה,
והשיג לו שגס היא לא גחית לה משום דהפץ בה רב גידל,
לאי מההיא' שעתא געשית הפקר לתלמידים ,אלא עוד
חזר ר״י הו שאר חכמים ואמרי לרב גידל ,השתא לנחות
לה מר ,דליכא חשש שינא מתנות ,כיון דבעל הקרקע הוא
ר״א אינו רוצה בה ,ונמאסה בעיניו וקן בה ,ואינו רוצה
לירד לחיכה ,ועלז לא נחית ר״ג ,וחזרו על ר״א ואמרו
לו השתא ירד לה מר ,דבטל הטעם שאמרת בשביל דהפיך
בה רב גידל ,כיו; דעתה רב גידל נמאסה בעיניו וקן בה,
ואינו רוצה לירד לתיכה ,ועכ״ז לא נחית לה ר״א ,ואז
עתה אתקדייא ארעא דרבנן ,שזכו בה התלמידים אחר שחזרו
החכמים על ר״ג ועל ר״א עוד הפעם ,והסבירו לכל או״א
מהס סברה חרשה שראוי לירד לה ,ועכ״ז לא מד נחית לה
ולא מר נחית לה ,אז בהאי שעתא אתקרייא ארעא דרבנן,
ולא שחטפו אותה התלמידים תכף ומיד מסירוב הראשון :

להא

דקרי לה שס ארעא דרבנן ,אין הכינה על התלמידים,
אלא רבנן קאי על ר״ג ור״א ,כי בעבור חסידות
של שניהם דלא מר נחית לה ולא מר נחית לה ,זכו בה
התלמידים ,והעלו לאותה קרקע שם זה ,לעשות זכר טוב
לחסידות של ר״א ור״ג:

דף ס״א

בשלמא לר״מ היינו דכתיב אם תטיב שאת.
מקשים במתניתין אמאי לא הביא ר״מ פסוק
זה דאם תטיב ,או פסוק דאז תנקה ,או פסוק דאס בחקותי
דקדמי לקרא דבני נד ובני ראובן .וג״ל בס"־ דפסוק חם
תטיב ופסוק אם בחקותי הס דברי השי״ת ,ואיכא למימר
הכא שאגי משום דאמרי בגמרא דברנות א״ר משמיה דר״י,
כל דבור הייצא מפי הקב״ה לטובה אפילו על תנאי אינו
חוזר ,ולכן אי לאו דכפליה היה מתקיים השכר אפילו אם
ימאסו בחקותיו ,ואפילו אם לא יטיב ,ולכך הוא יתברך
חזר ואמר בפירוש הגזרה להפך ,וכמ״ש פני יהושע לתרוצי
בעד ר״ח ב״ג ע״ש ,ולכן כיון דאיכח למרחי בהכי ,הביא
פשוק בגי גד ובני ראובן שהוא בדברים שדבר מרע״ה
עמהס ,והא דלא הביא פסוק דאז תנקה חאלתי ,משוס
דהוה קידם מתן תירה ,ואפשר לומר בדיני בני נח כך היו
נוהגים במשפטי התנאים ,ואין הוכחה מזה כי עדיין לא
נמסרו חוקות התנאים מסיני ,וניחא ליה להביא פסוק
האמור אחר מתן תירה ,שנמסרו אז חוקות התנאים

ומשפטי התורה:
בשלמא לר״מ היינו דכתיב אם בחקיתי תלכי ואם
בחקותי תמאסי ,אלא לרחב״ג למ״ל .קשא והלא
כבר הקשה לו מפסוק אם תטיב שאת ,ותימן דהו״א אס לא
תטיב לא אגרא ולא דינא ,והכא נמי יתרן הני ,וכדמשני
/יה הכי בחמת דהו"א לא ברכה ולא קללה .ונ״ל בס״ד
עי׳פ מ״ש הרב פני יהושע ז״ל ,אע״ג דמלהא דפשיטא היא
שהוצרך לכפול משים דגפישי קללות טובא דאין לשומען
מתיך הן דברנות ,אלא דנראה דאפ״ה מקשי שפיר מהנך

ש□.

ק׳-טת דשייכי בהך ענ״נא גופא דברנות ,כנין ונתתי
גשמיכם נעתם דמכלל הן נשמע דאם לא ילכו בחקינע לא
יהיה להם גשם ,ואפ״ה הוכפל בפרשה וכה״ג טובח ,ואפיה
משני שפיר דבחדא מלתא נמי איכא מידי דלאו •ברכה ולחו
ק׳ ,?/כנין ונתתי גשמכס בעתם ,עיקר הברכה שיהיה
בעתם גשמי הברכה ,משא״כ אס לא ילכו בחקותי לא יהיו
בעתי ,אבל מ״מ לא ׳נעצרים הגשמים לגמרי -,משו״ה

אצטריך
בן יוזוידע  -ד יוסף חיים בן אליהו מבגדאד עמוד מס (105הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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הנוגעות לארבעה חלקי השלחן ערוך

******

מאשר חנן ה׳ את עבדו ,עבד לעבדי ה׳

בצלאל שטרן
אב״ד דק״ק קהל יראים
בעיר הבירה וי נא יצ״ו

לפנים אבד״ק הרמנשטדט ,אבד״ק פאפא ,אבד״ק עדת ישראל

בעיר מעלבארן יצ*ו ,ר״מ דישיבת ברית אברהם שם
ונשיא התאחדות הרבנים החרדים באוסטרליא.
בלאאמו״ר הגאון המובהק מר אברהם זצ״ל הי״ד ,דיינא רבא דק״ק נייהיתל
מח״ם גפי אש ,מליצי אש ,שלחן אש ,מסדר חילוקים ושיטות כלבו הקטן,

הדרן עלך ועוד ספרים.
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סימן מב מג

פא

גופא שהוא דר בו ,א״צ לילך לא למתא אחרינא וגם לא לבית

היו מחייבינן עוסק במצוה בק-ש והוי אסוינן לפני קצירת
העומר אפי׳ קציר לצורך מניה — .מעתה לענין לאו דלא תתאוה
ולא תחמוד דכתי׳ (שמות כ ,י״ד) לא תחמוד בית רעך וגר

יתעכב יותר באותו בית ,ונראה דדוקא שמתו בתוך הבית
וג׳ ישראלים דוקא ,אבל חוץ לבית או עכו״ס לא מצטרפי

אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמורו ,ועוד כתי׳ (דברים ה׳
י״ה) ולא תהאוה בית רעך שדהו וגר ומי לא עסקינן דמומד

(אות כ—ח).

ומהאוה לדברים אלו לצורך מצוה ,כגון ביתו לצוך ביכמד״ר או

אחר בכך מתא (אות ג׳) — .ב) בנה בית חלש ואפשר גם
בקנה בית חדש ומתו בו ג׳ זה אחר זה ,מבואר בס״ח שלא

ווין א׳ נס׳ ויקהל ה׳ תש״ל.

סימן מג
דין לא תחמוד כחומר כחפץ חכירו לצורך קיום מצות —
כאינו מפציר בבעל חפץ למכרו לו — כמפציר כו לתני

לו כמתנה — כשבעל החפץ חייב ליתן לו חפץ ההוא

בית יתומים ,עבדו ואמתו לחוטבי עצים ולשואבי מים לצורך
ביהכנ״ם וביהמד״ר וככ״ג ,שורו להקריבו לקרבן וכן כולהו
כה״ג ,ואפי״ה אמרה תורה לא החמוד ולא תתאוה ,וכיק דלא
כהי׳ בהו מיעוטא למעט חימוד לצרך מנוה ,גם לקושטא דמילתא

שייכי גם בצורכי מצוה.

 )3וכן נראה להוכיח גם מירושלמי (פ״ק דברכוה כ״ה)
דקאמר מפני מה קורין שתי פרשיות כללו (של ק״ש)
בכל יום וכר ר׳ לוי אמר מפני שעשרת הדברות כלולין בכן

ואינו רוצה ומפציר כו.

וכף לא תחמוד בית רעך וכתבתם על מזוזות ביתך ,ביתך ולא

אחדשה״ס ושת״ה בידידות כנה ,כהבטחתי הנני בזה להשיב
על שאלתו והיא על כעובדה שאירע בק״ק...
שכקהלה דשם וכן כבעלי בתים הי״ו לא הכינו לעצמם קמח

בית חבירך ע״כ .משמע דר״ל ,דלא תחמוד בית רעך אפי׳ כדי
לכתוב עליו מזוזה.

שמורה של פסח לצורך אפיית מצות מצוה במרב חג כפסח
כעל״ע ,רק לכגאב״ד של הקהלה הי׳ קצת קמח כזה .אמר

גמר אפייה כמצות נגשו מספר בע״ב אל כרב ובקשו ממנו לתת
לכם מצות מצוה לצורך לילי הסדר .כגאב״ד שלימ״א נתן לכם

עד כמה שהי׳ סיפק בידו ולא השאיר לעצמו רק כדי צורכו

ג) וכן

נלענ״ד להוכיח עוד מהא דאיתא במכילתא (יהרו,
בפסוק לא תחמוד) ,לא תחמוד בית רעך כלל

ועבדו ואמתו ושורו וחמורו פרט וכר וכל אשר לרעך הזר
וכלל וכר מה הפרט מפורש בדבר שהוא קונה ומקנה אף
כלל מפורש בדבר שהוא קונה ומקנה וכף ע״כ .ובפי׳ מרכבת
המשנה על כמכילתא (שם ד״ה קונה ומקנה) כ׳ לאפוקי

בצמצום .לזה כעיר מראשי כבע״ב ת״ח מופלג וידוע ,כי אסור
כי׳ לכבע״ב לבקש ממת הרב שיתן להם מצות מצוה הנ״ל ,כיון
שמצות אלה לא נאפו ולא עמדו למכירה כי כרב שליט״א לצורך

חימוד תורה ,דמה אני בחנם אף אתם בחנם וכן מבואר בזוהר
פרשת ויצא ע״כ .מבאור דדוקא לימוד כתורה ממעטינן לפי
שצריך ללמדה במינם ואינו בקונה ומקנה ,אבל ס״ת תפילין
ומזוזות אף שאינו רוצה בהם רק לצורך מצוה דומיא דלימוד
התורה הרי הס בכלל לא תחמוד כל אשר לרעך ,כיון שכס
בקונה ומקנה שא״צ ליחנה לחברו בחנם ,ומכש״כ שוכר ,לולב,

אחרים לצורכו הפרטי צורכי חול ,ולא במתאוה וחומד דבר

מצה וכה״ג שאפשר להשתמש בהם לצורכי חול דשייך בכו

לצורך קיום מצוה ,ורצונם לשמוע מו״ד העני׳ ,וה׳ הכיני
להורות כהלכה.
א) לפני שאחוה דעתי בעצם העובדא דנד״ד אמרתי לדון

לאו דלא תחמוד ודלא תתאוה אף שהוא אינו חומד ומתאוה
להם רק לצורך מצוה בלבד.

עצמו אפאן ,א״כ כבע״ב שבקשו ממנו לתת לכם עברו על לאו
1לא תתאוה ועל לאו דלא החמוד .ומע׳׳כ נ״י טען נגדו ,כי לא
שייכי לאו דלא החאוה ודלא תחמוד רק בחומד לעצמו חפצי

בדברי מע״כ נר״ו אם שייכי לאוי דלא תתאוה
ודלא תחמוד בחומד בחפצי חברו לצורך קיום מצוה בלבד ,וזה
נחלק לענ״ד לשני סוגים .כסוג האחד ,חומד בחפץ חול אלא
שהוא רוצה בו לקיום מצוה בלבד כגון ,שופר ,לולב ,מצה וכה״ג,
שבעצם אפשר להשתמש בכם לצורכי מול אלא שהוא אינו רוצה

בהם רק לצורכי מציה בלבד .הסוג כשני ,חומד בדברים שבקדושה
שאי אפשר להשתמש בהם רק לצורכי מצוה ,כגון ס״ת ,תפילין,
מזוזה וכה״ג — .והנה בפוסקים כראשונים ובנושאי כלי השו״ע

איווא

לא נמצא דבר מזה ,ונמזי אנן בס״ד.
במס׳ ברכות (י״א ).בשבתך בביתך פרע לעוסק במצוה

ובלכתך בדרך פרט למתן וכו׳ מאי משמע אר״פ כי
דרך מה דרך רשות אף כל רשות ,ופריך מי לא עסקינן דקא
אזיל לדבר מצוה ואפי״ה אמר רחמנא לקרי ,ומשני א״כ לכתוב
רחמנא בשבת ובלכת מאי בשבתך ובלכתך בשבת דידך ובלכת
דידך וכו׳ ע״כ .וכן כתי׳ בעומר ראשית קצירכם אל הכהן (ויקרא
כ״ג ,י׳) ודרשינן (מנחות מ״ב ).קצירכם אמר רחמנא ולא
קציר מצוה ס״ש ,וכה״ג טובא .מבואר דאי לאו דכתי׳ מיטוטא

ד) גם מצד הסברא נראה לומר כן לפי כמבואר בספר
כחינוך (מצוה תט״ז) בלאו דלא תתאוה שנוהגת
בכל בני העולם לפי שהוא מנין למצות גזל שהיא אחת משבע

מצות שנצטוו עליהן כל בני העולם .ועיי׳ במנ״ח (שם) שאם

כי אין זה מבואר ברמב״ם סברת עצמו היא ודברים נכונים
הם ע״ש .וא״כ כשם שאסור לגזול כדי לקיים מצוה כך אסור
לחמוד במה שהוא של חבירו כדי לקיים בו מצוה.
ה) ותפשתי בזוה״ק פרשת ויצא שציין עליו בס׳ מרכבת
המשנה הנ״ל (אות ב׳) ולא מצאתי שם כפת
דבר מזה .אבל ראיתי בס׳ דרך פקודיך (מצום ל״ח חלק
הדיבור אות ב׳) מביא דברי כזוה״ק על הפסוק לא תחמוד,
וז״ל הזוה״ק (שם י_חרו דף צ״ג ):לא תחמוד לא פסיק טעמא
כלל ,ואי תימא אפילי ממודא דאורייתא אסור כיון דלא פסקא,
ת״ח ,בכלהו עבדת אורייתא כללא ובהא עבדת פרעא בית
רעך שדהו ועבדו וגף בכל מילי דעלמא אבל אורייתא איכי
חמודת תדיר שעשועים גנזי דחיי ארכא דיומין בעלמא דץ
ובעלמא דאתי עכ״ל .ופ״ש בדרך פקודיך מצוה ל״ד בהגה שתחת
הקו פי׳ נחמד בכוונת זוה״ק הנ״ל — .הנה לא נזכר בזה היתר

י־אל החכמה ־ ג שטרן ,בצלאל בן אברהם עמוד מס (81הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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החכמה

דחמודא דאורייחא משום שהוא בחנם ואינו בקונה ומקנה
כמש״כ במרכבת המשנה שהעתקתי (אות ב׳) אלא משום
שהפרטים בית ,שלה ,סבל ונר הנזכרים בתורה בלאו ללא

גם לדעה ס׳ דרך פקודיך שהזכרתי ,עיין בדבריו .ומכש״כ שכן
הוא לפי ספר החינוך שהזכרתי (אוח ג׳) על כן אק לזוז
מזה לדינא.

תחמול מילי רפלמא נינהו ,משא״כ אורייתא איהי חמולת
חדיר ואינה מילי רמלמא כעין הפרט פל כן אינה בכלל האיסור.

מ) אחר החיפוש מצאתי בם׳ חולדות שמואל (מצוה ל״ח
סח א׳ אות ף) שמביא דברי ס׳ דרך פקודיך הנ״ל
שמפרש דברי זוה״ק דאלימוד התורה קאי ומהמה עליו ועל
כן הוא מפרש דברי זוה״ק דמיירא במי שרוצה לקיים אחו
מצוה כגון לולב ,תפילין ,ציצית וכדומה ,והחפץ של מצוה כנ״ל
אינו מצוי רק ביד אחד שאין רצונו למוכרו לזה קאמר שמותר
לחמוד ולעשות השתדלות עד שיתרצה כלה למוכרו כיון שחינו
חומד בעצם החפץ ,דכוונהו רק לקיים בו מצות כבוב״ה ע״כ
ע״ש .ולענ״ד אי אפשר לומר כן ,ובלולב וציצית פשיטא דשייך

ו) לפי״ז בודאי בקונה שופר ,לולב ,מצה וכל כה״ג שבעצם
מילי דעלמא נינהו שייך בכו לאו דלא תחמוד גם
כשהוא רוצה בהם לצורך מצוה בלבד ,שהרי הם דומיא לפרטי
דכתיבי ,לא החמוד בית רעך וגו׳ ושורו וחמורו ,והרי אסור
לחמוד ביה חבירו כלי לקיים בו מצות מזוזה (עיי׳ אות א׳).
— וראיתי בשו״ח מחנה חיים (ח״ב מאו״ח סח ל״ב) דן

בישראל שקנה אתרוג נאה ומהודר לצורך החג מעכו״ם שאך
אס כיתה הקד׳ באופן ששייך בה לאו דלא תחמוד ,אין כאן
איסור ,דבלא החמוד ,וכל אשר לרעך ,כתיב ,ועכו״ם לא הוי

לא החמוד וכמו שהבאתי שם גם משו״ת ממנה חיים ,ומכש״כ
שכן הוא לדעת המרככת המשנה דלדידי׳ אפח בתפילק שייך

רעך וממילא דבישראל החומד וקונה מעכו״ם אין בו משום
לאו דלא תחמוד פ״ש באורך .ומבואר שאילו קנה לאתרוג
ההוא מישראל חברו אך שלא קנאו רק לצורך מצוה בלבד שייך
גי׳ לאו דלא תחמוד וממילא גם לאו דלא תתאוה.

לאו דצח תחמוד כיון שהוא בקונה ומקנה (פיח אות ב׳) וכן
מוכח גם לס ,החינוך כמש״כ לפיל (אות ג׳) — .ובודאי הפח
הנכון בדברי הזוה״ק הוא כפח הדרך פקודיך דקאי על לימוד
התורה וכדבריו מפרש לה גם בפח מרכבת המשנה כנ׳< וקושי׳
התולדות שמואל כתבתי ליישב פ״נ במקו״א בס״ד.

ז) ברם במומד ס״ת ,תפילין ומזוזות וכל כיוצא בכם
דבר שבקדושה ,כי׳ נראה לפי דברי כזוה״ק הנ״ל
דלא שייך בכו לאו דלא תחמוד ,דלא כוי דומיא דפרטי
דמילי דעלמא נינכו משא״כ דברים שבקדושה .ואם כי לשון
הזוכ״ק דקאמר ,ואי תימא אפילו ממודא דאורייתא אסור
וכר אבל אורייתא איכי חמודת תדיר וכו׳ ,משמע שעל לימוד
כהורה בלבד קאי וכדמפרש לה גס נפח מרכבת המשנה
שהזכרתי (אות א׳) שהרי כך דרשה דמה אני בחנם אך אתם
בחנם ,אלימוד כהורה קאי כמבואר במס׳ נדרים (ל״ז ).ולא
על קיום מצות .וכן בס׳ דרך פקודיך (מצוה ל״ח חלק הדיבור
אות ב׳) מפרש לה אלימוד כתורה ט״ש .משמע אבל פאר
דברים ואעח ס״ת תפילין וכל דבר שבקדושה שייך בהו לא
החמוד ,זה אינו דהכי קאמר ,דאי לאו דכתיבי פרטי כיון דלא
פסיק טעמא כלל הוי אמינא דכל חימוד שבעולם אסור ולא
רק חימוד בחפץ חול לקיים ע״י איזו מצוה ואפח ס״ת וכל
דבר שבקדושה אלא אפי׳ אורייתא דהיינו לימוד התורה הח
ג״כ אסור לחמוד ,להכי כתבה הורה פרטי דמילי דעלמא
נינהו ,אבל לימוד ההורה לא .וממילא כיון דלא נאסר רק דומיא

דפרסי דביה ,שדה עבד ואינך דהוי מילי דעלמא ,שמעינן דגם
בהומד ס״ת וכל דבר שבקדושה דלאו מילי דעלמא אין כאן
משום לא החמוד.
אמנם אין זה מוכרח די״ל דנכי דס״ת תפילין ומזוזות
לאו מילי דעלמא נינהו לדידן אלא דברים שבקדושה,

מ״מ כיון שהחומר זאת אומרת עצם כעורות שעליהם
נכתבים מילי דעלמא נינהו ושייך בהו לאו דלא תחמוד
גם אם כתב עליהם דברים שבקדושה לא נשתנה דינם
פקע איסורא דהוי שייך בהו מקמי הכי ,דאכתי בכלל
דעלמא הם .וצ״ע בזה לדעת הזוה״ק.
אך

הם
שוב
ולא
מילי

אם כי אין הכרע בדבר מדברי הזוה״ק ,ע״כ לדעת

המרכבה המשנה שהזכרתי (אות ב׳) גם בס״ת ,תפילין
וכל דבר שבקדושה שייך לאו דלא תחמוד כמש״כ (שם) .וכ״נ

נמצא בחומד במצות מצוה ,לקיים בהן מצות אכילת מצה
בלילי פסח עובר על לאו דלא תחמוד לדעת מרכבת
המשגה ,שו״ת מחנה חיים וכדבריהם הוכחתי בעניותי לפיל
(אות א׳) ,מסוגיות כש״ס ,מהירושלמי ומספר כחינוך (עיי׳

אות ב׳—ד׳).
ט) ועכ״ז נלפנ״ד בס״ד דבנד״ד מותר כי להבפה״ב לבקש
מצות מצוה מאת רבם הגאב״ד שלינג״א ולא שייך
בזה לאו דלא תחמוד מתרי ותלתא טעמי — .חדא דמבואר
ברמב״ם (פ״א מה ,גזילה ה״ט) כל החומד עבדו וכר והכביד
עליו ברפים והפציר בו פד שלקחו ממנו אעפ״י שנתן לו דמים
רבים כר״ז עובר בל״ת שנאמר לא תחמוד וכר (שם כל׳ ח׳ב)
הא למדת שהמתאוה עובר בלאו אחד והקונה דבר שכתאוה
בהפצר שהפציר בבעלים או בבקשה מהם עובר בשני לאווק
לכך נאמר לא תחמוד ולא תתאוה וכר עכ״ל .מבואר דעתו
שאם חמד חפן חברו וכאשר ביקש מבעל כחפץ למכרו לו ,תיכך
הסכים הלה לכך ,אין בזה משוס לא תחמוד רק היכא שבעל

החפץ מיאן בתחילה למוכרו לו והוא הפציר בו פד שלקחו אז
עובר בלא תחמוד .וכן מפורש בכרב כמגיד (שם) שכ׳ שהקונה
בדמים כל זמן של״ה בדעת כמוכר למכור וזה לקחו שהפציר

בו כמש״כ הרב עובר משום לא תחמוד וכו׳ עכ״ל .כרי שדקדק
לכתוב" ,שהפציר בו כמש״כ הרב" ,משמע דהך הפציר שכ׳ כרב

דוקא ,דבלא הפציר בו אינו עובר .ויותר מזה מפורש הדבר
בספר המצות להרמב״ם (ל״ת רס״ו) שכ׳ ואם התעסק באהבת
הדבר ההוא פד שישתדל להגיפו אצלו וכר הנה כבר עבר על
לא תחמוד ג״כ אחר שקנה כדבר שהי׳ לחבירו ולא הי׳ רצונו
למכרו אבל הכביד פליו והערים פד שלקחו ויהי׳ שלו וכו׳ פכ״צ

והעור וכשו״ע חו״מ (סח שנ״ט ספי׳ ח—י״ב) העתיקו דברי
הרמב״ם בזה ע״ש .וכ״כ להדיא בספר מרדים (פ״א במצות
ל״ת מה״ת התלויות בלב) ובם׳ אלה המצות (מצום תי״ו) ,וכ״כ
גם בס׳ חולדות שמואל (מצוה ל״ח קח א׳ אות ב׳) פ״ש.

בצל החכמה  -ג שטרן ,בצלאל בן אברהם עמוד מס (82הודפסךע״י תכנת אוצר החכמה (0

בצל

החכמה

סימן מג

מעתה

בנד״ד שהבעלי בתים לא הפצירו בהרב שיתן לכם
ממצות מצוה שלו ,כי מיד שבקשו ממנו נאות לתת
להם ,אין כאן משום לאו דלא תחמוד כלל .ואפי׳ לא נתן להם
מיד עד שחזרו לבקש ממנו פמם שני׳ נלענ״ד שאין בו משום
לא תחמוד דהמבקש שתי פעמים בודאי אינו עדיין בכלל מפציר

ולכן בנד״ד שבודאי לא החליטו הבפלי בתים בדעתם ,שאם
לא ירצה הרב ליתן להם ממצות מצוה שלו ,ישתדלו בכל
עוז להשיגן ממנו ,וממילא דלא שייך בזה לאסור משום לאו דלס
תתאוה וכמש״כ — .זה טעם הראשון להתירא.

יא)

שנית

כדמוכח ממש״כ כסמ״ע (סי׳ רכ״ח פק״ח) לפנינו ע״ש וכ״ה

גס לנד״ד.

פג

נלפנ״ד טעם להתיר אפי׳ בהיו משתדלין ומפצירים
בהרב לישן להם ממצות מצוה שלו ,והוא פפ״י

פעמא גופא אין כאן גם משום לאו דלא תתאוה,
דז״ל הרמב״ם (פ״א מה׳ גזילה ה״י) כל המתאוה

המבואר בשו״ח ארץ צבי (סי׳ ג׳ אות ף) בשם רבינו יונה ז״ל
בס׳ שערי תשובה דהמפציר ליתן לו מהנה עובר בלא תחמוד
ושהגה״ק מגור זצ״ל כ׳ שאולי דעת יחיד היא .ועיי׳ עוד שם

ביתו או אשתו וכליו של חברו וכר כיון שחשב בלבו "האין
יקנה" דבר זה "ונפתה בלבו" בדבר עבר בל״ת שנאמר לא
תתאוה ואין האוה אלא בלב בלבד פכ״צ כנה לא כותב ,כיון

(סי׳ ד׳ ד״ה אשר וד״ה ומ״ש) שהגה ׳ר ,מגור זצ״ל הוסיף לחזק
דבריו וס דדברי הר״י אינם רק מדת חסידות ושכן גם דעת
אביו הגה״ק זצ״ל אבל מדינא לא שייך לא תחמוד במפציר ליהן

שחשב בלבו לקנות דבר זה או שיקנה דבר זה ,אלא כ׳ "האיך
יקנה" דבר זה ,כיינו האיך ישתדל ויפציר בו פר שיקחנו ממנו,

לו מתנה ע״ש .א״כ בנד״ד שכפי שהבנתי מדברי מפ״כ כבע״ב
לא בקשו מהרב למכור להם רק לחת להם ובאמת לא מכר להם

"ונפחה בלבו" להשתדלויות ולכפצרות אלה להמשיך בהן פד

רק נתן להם במתנה א״כ ל״ש לאו דלא תחמוד ,וממילא דלא

שיעלה בידו לקנותם אז דוקא עובר על לא תתאוה ,אבל אם
י**" רק חשב בלבו לקנותו ואם לא יתרצה בעל החפץ למכרו לו לא
החליט בדעתו לפשות השתדלויות עד שיקנם ,אין כאן משוס
לא תהאוה .ועיי׳ בהרב המגיד (שם) שכ׳ דלהראב״ד חיוב

שייך גם הלאו דלא תתאוה ,דלא התאוה שייך רק במקום

י) ומהאי

כתאוה היא שיתאוה לקנות בדמים שלא ברצון הבעלים ע״כ.
ויותר מזה עיי׳ בנמוקי הרמב״ן (דברים ה׳ פסוק ג׳) שס ,כי
יכנס בכלל החמדה אפי׳ התאוה ,כי אם יתאוה לגזול מחברו
דבר מכל אשר לו "ולא יוכל למשות כן" כי חברו תקיף ממנו
וכר עובר בלאו כזה וכף עכ״ל .בודאי כדבר ברור דכל שלא

יוכל לפשות כן אינו עובר משום לא תחמוד כמפורש במכילתא
(יתרו ,בפסוק לא תחמוד) דאינו עובר בלא תחמוד עד
שעושה מעשה ,ר״ל שהגיע החפץ החמוד לידיו וכ״פ כל
הפוסקים ,וכן כתב הרמב״ן בעצמו (דברים יג ,ט) דרך
אגב ,שאם כתאוה בלב עובר בלאו הראשון ואם הוסיף
"לפשות" כאשר חשב עובר גם בלאו שני עכ״ל ,ולכן בזה
-

שחברו תקיף ממנו ולא הי׳ יכול ללקחו אינו עובר רק
בלא התאוה וכדבר ברור דסבירא ליה להרמב״ן דאינו
עובר על לא תחמוד רק בדלא יהיב דמי כדס״ל להתוס׳

סנהדרין (כ״ה ע״ב ד״ה מעיקרא) בתי׳ הראשון ,וכן הוא
גם דעת הסמ״ג (ל״ת קנ״ח) וס״ל להרמב״ן דאינו עובר
רק בלוקחו דרך גזילה שלא ברצון הבעלים כדס״ל להתוס׳ ב״מ
(ה׳ :ד״ה בלא) ,ולכן גם על לא תתאוה אינו עובר רק
במהאוה לגזול מחברו .ולהראב״ד דס״ל דעובר על לא תחמוד
גם ביהב דמי אלא שלוקח החפן פלא ברצון הבעלים ,כ׳ כה״מ
לדעתו כי גם על לא תהאוה עובר כאשר יחאוה לקנות בדמים
שלא ברצון כבמלים .ומינה דלהרמב״ם דס״ל דעובר מל לא
תחמוד גם ביהב דמי וברצון הבעלים כל שלא כי׳ יכול לקנותו
רק אחר השתדליות וכפצרוח ,ה״ה שעובר על לא תתאוה
כשגמר בדעתו להשתדל ולהפציר בבעל המפץ עד שימכרנו לו,
אבל התאוה לקנותו ולא נפתה בדעתו להשתדל ולהפציר עד
שימכרנו לו אין כאן משום לא תתאוה .וכמת הנני הרואה בספר
חרדים (הנ״ל) פס ,אבל על לאו דלא תחאוה משגמר והסכים
בלבי להשתדל בכל עוז לקנותו ממנו מיד עבר וכו׳ ע״כ .ומוכח
דכל שלא המליט בדעתו להשתדל לקנותו אין כאן משום לא

תתאוה.

שמתאוה לדבר בצורה שחייב עלי׳ משום לא תחמוד וכמש״כ
לעיל (אות ף) — .אבל כבר הערוהי בזה במקו״א כי מדברי
הסמ״ג (לאוין קנ״ח) מוכח להדיא דגם במתנה שייך לא החמוד
וכן מוכח גם מפי׳ מרכבת המשנה שהעתקתי לפיל (אות ב׳)
וצ״ע — .ועיי׳ לקמן (סי׳ מ״ד).

יב) עוד בה שלישי׳ טעם נוסף להתיר בנד״ד חפי׳ אם כיו
מפצירין בהרב לתת להם ממצות מצוה שלו ,דקיי״ל
ישראל ערבים זב״ז דהיינו שעל כל אמד מישראל לדאוג שחברו
יוכל לקיים כמצות המוטלות עליו ,ועיי׳ מג״א (סי׳ תרנ״ח
ס״ק י״ב) שס ,אדם שיש לו אחרוג מיוחד ובעיר אמרת אין
להם כלל "מוטב" שישלחנו לשם והוא יברך על של כקהל ע״ס
משמע דרק מוטב שישלחנו לשם אבל חיובא ליכא ,ומוטב ג״כ
ל״ה רק יען הוא צורך רבים בעיר האחרת ,וכן מפורש בס׳

מטה משה שממנו מקור הלכה זו ,שס ,וישלח להם כדי שיצאו
רבים ידי חובתם פכ״ל .מ״מ נראה דרבים לאו דוקא אלא ה״ה
דליחיד הדר באתה ישוב ואין לו אתרוג ראוי׳ לשלוח לו והוא
יברך על אחר כמבואר בשע״ת (שם ס״ק י״ב) בשם הא״ר .וכן
מבואר גם במג״א (סי׳ הרע״א סק״א) שאם יש לו שמן בצמצום
ולחברו אין כלל "מוטב" שידליק בכל לילה אחד ויחן גם לחברו
דהא מדינא א״צ אלא אחד ע״כ .הרי דגם ליחיד צריך ליחן אלא
שגם בכאן כ׳ המג״א לשון מוטב דמשמע דחיובא ליכא ,ונלענ״ד
דהיינו דוקא לפי שאם יחן אתרוג שלו לחברו יצטרך הוא לצאת
בשל הקהל ויש בזה כמה חששות עיי׳ שע״ת כנ״ל ,אבל יש לו
שני אתרוגים בודאי חייב לתת אחד לחברו שישלם לו עבורו,
וכן בנר חנוכה שכיון באין לו שמן רק בצמצום ואם יתן לחברו

יתבטל ממצות מהדרין וגם כי אין הדבר ברור דבמצוה דרבנן
שייך מרבות עיי׳ ברכי יוסף (או״ח סי׳ קכ״ד אות ג ),ובמקו״א
הארכתי בזה מכמה מקומות ,אבל ברור דלהסוברים דגם בדרבנן
שייך ערבות ויש לו שמן בריוח ,מחוייב ליתן לחברו שאין לו
שמן כלל כדי לצאת יד״ח מצות נ״ח וכלה ישלם לו עבורו— .
ועיי׳ בשפר הציון שבס׳ משנה ברורה (סי׳ חרנ״ה אות ה׳).

ובשו״ת

מנחת אלעזר (ח״ב סי׳ ל״ח) הורה במי שיש לו
שני כזיתים מצה כזית לכל לילה ולחברו אין כלום,
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שיתן לחברו כזית א׳ שיוכל לקיים מצוה דאורייתא בליל ראשון,
אף שעי״ז יתבטל הוא בעצמו ממצות מצה בליל ב׳ שהוא מדרבנן
ע׳׳ש .ועיי׳ בס׳ דעת קדושים (הל׳ מזוזה סי׳ רצ״א סק״ב)
מי שיש לו מזוזה בחדר שפטור ממזוזה והוא קבעה שם לשמירה
נכון שישאילה למי שחייב במזוזה ואין לו ,ואם יש לו מזוזה

בחדר שחיובו במזוזה אינו אלא מספק כגון בחדר קטן וארוך
(ר״ל שאין בו ד״א על ד״א באורך ורוחב) לתי׳ התום׳ דרק
בפשע חברו אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך הי׳ צד
לומר דאף דקיי״ל דספק בדאורייהא מה״ת לחומרא י״ל שידחה

הספק מפני הודאי כיון שלא פשע ,וגם לתי׳ הב׳ שבתום׳ דרק
במצוה דרבים אומרים חטא בשביל שיזכה חבירך י״ל שמעליוהא
של ודאי על כספק עדיפא ממעליוהא דרבים על דיחיד ,אך אם

אונס פטור פשיטא שאין לדחות ספק בשבילו וע״ש עיד ובהגה
שם — .ברור לפי״ז שאם יש לו מזוזה אחת יהירה ולחבירו אין
מזוזה לקבוע בפתח חדרו כמחוייב במזוזה ,שהוא מחוייב
להשאילם לחברו — אם יוצאין במזוזה שאולה עיי׳ דע״ק שם
— או למוכרה לו כדי שיוכל לצאת יד״ח מצות מזוזה.

ב׳ בהגה ובמג״א שם .וכיון שעצם הפצרה זו מצום היא לכל
ישראל מסתבר דלא שייך לאוסרה משום לאו דלא תחמוד ודלא
תתאוה ,גם אם זה שמפציר בו רוצה בחפץ ההוא לצורכו לקיום
מצוה.

וכעין זה עיי׳ בשו״ת ארן צבי (סי׳ ד׳ ד״ה ומ״ש כ״ק) דגם
לר׳ יונה דהמפציר ליהן מתנה איכא משום לא תחמוד,
מותר לשאול על פתחי נדיבים שהרי כופין על הצדקה וכתי׳ ולא
ירע לבבך בתתך לו ,וא״כ אס נותן ברוע לב עבירה הוא עושה
על כן אין אנו חוששין לו ולקפידתו כיון דהוא שלא כדין ועד
שאתה כופהו בגופו כופהו בממונו ור״י לא מיירא אלא בעשיר
דליכא מצוה ע״כ ע״ש — .ובנד״ד נהי דאק כרפין על חובת
ערבות כמש״כ בתשר מהר״ם שיק הנ״ל ,מ״מ כיון שהוא
מחוייב לתת צחברו מצד מצות ערבות ואינו רוצה ליחן ,הרי הוא
עושה שלא כהוגן ,משתדלין עמו ומפצירין בו משום מצות
תוכחה — .ויש להאריך עוד בפרט זה אלא שאק פתי כעת
לבאר .גם גוף דברי המהר״ם שיק צ״ע וכ׳ מזה במקו״א.

העולה להלכה:

א) החומד בחפן של חבירו שאינו עומד
למכירה אפי׳ אי! רצוני בכך אלא לצורך

ואמנם ראיתי בשו״ת מחנה חיים (ח״א סוסי׳ כ״נ )1נסתפק
במי שיש לו ב׳ זיתים מצה מש מרת אם יתן לחברו
כזית א׳ והוא יצא בא׳ ,דחבירו שאין לו אנוס הוא ופטור וי״ל
דלא שייך ערבות בכזה ע״ש בתחילה דבריו .מ״מ ביש לו כזית
מצה יתר כל הצריך לו גם לדידי׳ פשיטא שצריך לתת לו .ולדעת
שאר אחרונים גם בזה צריך לתת כדי שיצאו שניכם יד״ח מעיקר
כדין ואף שע״י כך יתבטל הוא עצמו מהידור מצוה.

ומשום לא תתאוה (אוח א׳—ף) — .ב) גם בחומר לצורך
מצוה בדבר שבקדושה כגון ס״ת ,תפילק ,מזחה וכה״ג עובר
בלא תחמוד ולא תתאוה (אות ז׳—ח׳) — .ג) גס בחומד
בחפץ של חברו שאינו עומד למכירה לצורכי מול ,אינו עובר
בלא תחמוד רק במפציר בבעל החפץ למכרו לו ,אבל אם מיד

יג) ועפי״ז נלענ״ד בס״ד דנהי דמי שמשתדל ומפציר בחבירו
למכור לו מפץ שאינו טומד למכירה טובר בלאו
דלא תתאוה ואם גם לקחו ממנו עובר גם בלאו דלא תחמוד,
כיינו דוקא כשבעל החפץ זכאי להחזיק בחפץ ההוא ,אבל אם

כשביקש החפץ הסכים בעל החפץ לתתו לו ,אינו עובר
ט׳) — .ד) אינו עובר בלא התאוה אלא כשגמר בדעתו
החפץ ההוא באופן שאם ישיגנו כך יעבור על לא תחמוד,
היינו שהחליט בדעתו להפציר בבעל המפץ פד שיסכים

בעל החפץ מחוייב עפ״י הדין למכור או להחליף חפץ ההוא
לאיש הדורשו ממנו ,וכגון בהך דלעיל (אות י״ב) שלזה יש
מצה שמורה יותר מכדי צורכו ולמבירו אין כלום לצאת יד״ח
מצות אכילת מצה בליל פסח ,לא שייך בזה לאו דלא תחמוד
ומיהר להשתדל כמו ולהפציר בו שיתן לו כזית מצה ההיא כיון
שבלא הפצרתו הלה מחיייב ליחנה לו .וממילא דל״ש בזה גם לאו
דלא התאוה ,דכל שאם עושהו אינו עובר בלא תחמוד ,אין כאן

לו (אות י׳) — .ה) הפציר בבעל כחפץ לתתו לו במתנה יל״נג

גם משום לא ההאוה כמש״כ לעיל (אות ט׳).
יד)

מצוה בלבד כשופר ,לולב ,מצה וכה״ג עובר משום לא תחמוד

אם עובר בלא החמוד ולא התאוה מדינא ,אבל ממידת חסידות
בודאי אסור (אות י״א) — .ו) מסתבר שאינו עובר בלא

החמוד ולא ההאוה רק כשבעל החפץ זכאי להחזיק בחפץ כהוא,
אבל כשחובה עליו למכרו לזה שמפציר בו ,אק בו משום לא

תחמוד ולא התאוה ,ומה גם כשבכה״ג מוטל סל כל אדם
מישראל להשתדל עם בעל החפץ ולהפציר בו למוסרו לזה שדורשו

כנלענ״ד בס״ד

ממנו (אות י׳׳ב—י״ד).

מסברא.
יתר על כך נלענ״ד בס״ד בזה .כנה קיי״ל דכופין על

ידידושה״ט מברכי בכל מילי דמיטב.

בצלאל שטערן

קיום מצות עשה כדדרשינן (ר״ה ר ).מוצא שפתיך
השמור ומשיה ,אזהרה לבי״ד שיעשוך .ועיי׳ כתובות (פ״ו).
אבל במצות עשה כגון שאומרין לו עשה סוכה ואינו עושה וכף

סימן מד

מכין אותו פד שתצא נפשו מ״ש .ואף דמבואר בשו״ת מהר״ם
שיק (האו״ח סי׳ שכ״ב) דבמצוה שאינה מונחת אקרקפתא
דגברא אלא שמצוה לסייע לחבירו משים ערבות לא מציגו שכופין
פ״ש ,מ״מ הדבר פשוט דשייך בה עכ״פ מצות תוכחה .ועיי׳
ערכין (ט״ז ):פד היכן הוכחה רב אמר עד הכאה וכף וכ״פ
הרמב״ם (פ״ו מה ,דטית ה״ז) .נמצא מי שאינו עומד בחובת
ערבותו המוטלת עליו חייב כל אדם מישראל להוכיחו להשתדל
עמו ולהפציר בו שיקיימנה עד פיכה החוטא את המוכיח ויאמר
לו איני שומע כברמב״ם שם .ועיי' שו״ע או״ח סי׳ חר״ח סעי׳

(אות
להשיג
ולדידן
למכרו

דין לאודי דלא תחמוד ודלא תתאוה אם שייכא גם כמתנה
או כמכר דוקא.

א) רבינו

יונה בס׳ שערי השובה (שפר ג׳ אות מ״ג) כ׳
וז״ל ,לא תחמוד בית רעך ,ולא תתאוה בית רעך

וכף גם כי נתן מכרם וכף ואם יכסוף אדם שימכור לו חבירו
שדה או כרם או אחד מחפציו ולא יש את נפשו למכרו ,ואם
יפצר בו ברוב דברי תמנונים יבוש להשיב פניו אסור לפצור בו

כי זה כמו הכרח ואונם .והחומר לקחת כל חפן והוא איש
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פה

נכבד שאם ישאל שאלה אור פניו לא יפילון ,אסור לשאול ממס

הם עכ״ל .נראה לפי״ז ,כי מש״כ הרי״ו תחילה איסור לא

רמהו מקר .או מתת בלתי אם ידע כי נאון יתן לו בנפש מפיצה
ולא ירע לבבו בתתו לו פכ״ל — .נראה כוונתו ,דאיש המוני
ובינוני אינו עובר על לא תהמוד רק כשהוא מפציר בבעל החפץ
ברוב ההגונים שימכרנו לו ,דבזה יבוש בעל החפץ להשיב פניו

תחמוד במכירה דוקא ,דינא הוא .דאילו בספציר בו שיחננו לו
במתנה אין כאן משום לא תחמוד .ומש״כ אמ״כ באים נכבד

וימכרנו לו כמו מתוך הכרה ואונס ואיכא משום לא החמוד.
אבל אם מיד כאשר מבקש מבעל החפץ שימכרנו לו היכף הוא

מסכים למכרו לו אק כאן משום לא תחמוד .וממילא שמותר
לו לבקש מאת חבירו שימכור לו חפץ פלוני אף שאותו חפץ
אינו עומד למכירה ,רק כאשר יראה שבמל החפץ אינו רוצה

למכרו יפסיק מלפצור בו .משא״כ איש נכבד שגס אם יבקש
רק פפה אחת יבוש בעל החפץ מלהשיב פניו ,אסור לו לבקש

דגם מתנה אסור ,אין זה אלא ממידה חסידות ,ומסתבר לפי״ז

דה״ה בסתם בני אדם איכא סכ״פ משוס מידת חסידות שלא
להפציר בו לתת לו מתנה ,כמו באיש נכבד כשאינו מפציר רק

מבקש ®עם אחת.
כמו כן נראה לפי״ז דמש״כ הרבי״ו באים נכבד דאסור לשחל
מעם רעהו מקח ,ומשמע דר״׳ל אפי׳ באינו מפציר בו
(עיי׳ אות א׳) היינו ג״כ ממידה חסידות דוקא ,כי מעיקר
הדין גם אדם משוב אינו עובר אלא במפציר במבירו שימכרנו
לו כסתימת הרמב״ם והפוסקים שהזכרתי בסי׳ הקודם (אות ט).

שימכור לו או שיתן לו במתנה חפץ מחפציו הפרמיים שאינו
עומד למכירה ,אא״כ יודע בחבירו שיחננו לו בנפש מפיצה .ואם
_פבר וביקש והלה נתנו או מכרו לו שלא בנפש מפיצה אפי׳

מכרו הינף בלי כל הפצרה סבר על לאו דלא החמוד.

ב)

דש

להעיר בדברי כרי״ו אלו ,דבתמילה בדברו בסתם

בני אדם מזכיר האיסור רק במכירה כמש״כ ,גם
אם נתן מכרם וכר ואם יכסוף אדם "שימכור" לו מבירו וכף,

ושוב אח״כ באדם נכבד מזכיר לאיסור גם מתנה כמש״כ ,אסור
לשאול מעם רעהו מקח או "מתת" .ולא מסתבר לומר כי בסתם
בני אדם אין איסור גם במפציר בו לתן לו במתנה ורק באדם

ד) ובאמת

ברוב הפוסקים לא נזכר נענין לאו דלא תחמוד
רק מכר וחליפין דהיינו ג״כ כמכר כדאסריק

(ב״מ י״א) דחליפין דרך מקה וממכר הוא .עיי׳ רמב״ם (פ״א
מה׳ גזילה ה״ט—י״ב) כל החומד וכר והפציר בו פד שלקחו
ממנו אעפ״י "שנתן לו דמים" וכר כל המתאוה וכר כיון שחשב
בלבו האיך "יקנה" דבר זה וכר שאם לא רצו הבעלים "לסכור"
וכר ע״כ .וברמב״ם בספר המצות (ל״ת רס״ה) הזהרנו מסשים
מחשבתנו וכר כדי "לקנות" וכר (ושם מצום רס״ו) "שימכרנו
לו או יחליף" אותו אליו וכר ע״כ .גם בם׳ החיג ך (מצוה ל״ח)
מזכיר רק מכירה ושוב (מצוה תט״ז) מכירה וחליפין ,בספר

נכבד אסור לבקש אפי׳ מהנס ואפי׳ בלי הפצרה .ויותר נראה
דמכר דנקט בתחילה בסתם בנ״א לאו דוקא אלא ה״ה למתנה

היראים (סי׳ קמ״ו [רנ״ד]) חומד נקרא שחומד דבר חברו
ולוקחו בע״כ ונותן דמים וכר אלמא חומד ולוקח בע״כ של
חברו ונותן דמים נקרא חומד וכר עכ״ל .גם בסמ״ק (מצוה
י״ט) כ׳ שלא לחמוד וכר ובדיהיב דמי חייב אחת ובדלא יכיב

ממנו רק במבקש למכור לו ,דבזה יש לחוש דאגב זוזי וכבודו

דמי חייב שתיים ע״כ ובטור ושו״ע חו״מ (סי׳ שנ״ט ספי׳ י*)
העתיקו דברי הרמב״ם ע״ש .וכ״כ גם בס׳ אלה המצות (סי׳
ל״ח) להגמהר״ם חגה זצ״ל.

שאסור במפציר בו דמאי שגא ,ולא נקט איסור מחנה באדם
נכבד רק לרבותא ,דלא הימא דגם באדם נכבד אין איסור לבקש
של אדם נכבד ימכור לו גם שאין רצונו בכך וכוי במו הכרח
ואונם ונמצא עובר בלא תחמוד ,משא״ה במבקש מחנה גם
לאדם נכבד מוהר בלי הפצרה ,דלא מיישינן שבשביל כבודו של
אדם נכבד בלבד יתרצה תיבף ליתן מחנה ,קמ״ל דבאדם נכבד
אפי׳ מתנה אסור לבקש ואפפ״י שאינו מפציר בו כלל ,דגם בזה
יש לחוש כי בשביל כבודו לבד יסכים ליתן מתנה והוא כמתוך

הכרח ואונם.
ג) אמנם ראיתי בשו״ת ארץ^( 2סי׳ ג׳ אות ר) מביא
בשם רבינו יונה בס׳ שפ״ת דהמפציר ליהן לו
מתנה עובר בלא החמוד ושכ״ק האדמו״ר זצ״ל מגור כ׳ שאולי
דעת יחיד הוא ,והמחבר שו״ת ארץ צבי הנ״ל כ׳ דלדעתו
כדברים מוכרחים ואפי׳ לא אמרן ר״י סי׳ ראוי לדון כן שאם
במכר שנהן מעות כן מכש״כ במתנה שאם מפציר ליהן לו מתנה
שעובר .ושם (בסי׳ ד׳) השיב הנה״ק מגור זצ״ל דלא תחמוד
שייך רק בחפץ שאינו מצוי ובזה חילק בין מכר למתנה ,וכדברים
באו שם בקצרה ברמז ורמיזה ולא זכיתי לעמוד על כיונתו .ועיי׳
עוד שם (ד״ה ומ״ש כ״ק) שהגאון המחבר מאריך להצדיק דעת
כרי״ו דגם במתנה והיינו מתנה לעשיר דוקא שייך ג״כ לאו
דלא החמוד אלא שבסוף דבריו כתב ,ומ״מ לענין הלכה כיון
פכ״ק שליט״א הביע חו״ד כרמה שהוא רק מידת חסידות וכ״כ
עוד בשם כ״ק אביו אור ישראל וקדושו זצוקללה״ה שוב אין
להסתפק בזה כלל יבודאי דבריהם הקדושים דברי אלקיס חיים

ומה שמהמה בשו״ה ארץ צבי סנ״ל (אות ג׳) שאם בסכר
עובר ,מכם״כ במפציר ליתן לו במתנה שעובר ,אפשר
לומר לדעת פוסקים הנ״ל ,דמלת חמדה מורה על תשוקה עזה
להפגת החפץ שהוא רוצה בו ,פד שמחפש דרכים פונים ועושה
השתדלויות שונות להשיגו( ,עיי׳ סי׳ הקודם אות ט׳) כי זה
מורה שחומד בדבר באמה .ולכן אם מפציר בחברו ליתן לו מפץ
פלוני במתנה ,יש מקום לומר כיון שאינו מובן להפרה כסף
כדי להשיגו ואפי׳ לשלם דמיו אינו מציע רק רצונו בו דרך
מתנה דוקא זה מוכיח שאין תשוקתו לאותו חפץ גדולה כל כך
עד שתהא ראוי להקרא בכלל חומד .ופל כן אם גאות לו חבירו
לחתו לי במתנה אין זה בכלל לא החמוד.

ה) ובהכי מקום אחי ללמד זכות על דבר המציי במתנים
וסגס״ק בעל חפץ חיים זצ״ל בספר המצות
הקצר (חלק הל״ת מצוה מ׳) קורא עליו תגר ח״ל שם ,שלא
לחמוד דבר של הכירו וכר ומצוי זה בחתן שמכביד על מיתנו
קורם החתונה שיתן לי דבר פלוני ופלוני מה שלא התנה מ״ז
בשפת כתיבת כתנאים ואטפ״י שחותנו ממלא מבוקשתו אפפ״כ
עובר החתן על לאו זה דלא תחמוד פכ״ל .ולכנ״ל אף שמכביד
עליו "שיחן" לי ,אין כאן משום לא תחמוד דלא שייך לא החמוד
במתנה ,ואין קפידה רק משוס מדת חסידות לרפת רבינו יונה.
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ו) ברם עכ״פ מבואר דעח הגאון בעל חפן חיים כי גם
במתנה שייך לאי דכא תחמוד .דגם אם נימא דמה
י שמכביד החתן על חותנו ליתן לו דבר פלוני ופלוני לאו בתורת
מחנה אלא בתורת תוספת על הנדוניא קאמר ,מ״מ בודאי שאין
זה נמכר ,שהקונה נותן מעות ,וכאן האיש קונה את אשתו
ומקבל כסף נדוניא .ובפרט תוספת על מה שהתנה דהוי רק
מתנה .ועיי׳ הגה׳ שו״ע יו״ד (סי׳ קע״ו סעי' ר) ובטו״ז
(סק״ט) ובאחרונים שם.

וכן

נראה דעת הגאון בעל מרכבת המשנה בפירושו על
המכילתא (יתרו ,בפסוק לא תחמוד) .דאיתא במכילתא

שם ,אי אחה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט מפורש בדבר
שהוא קונה ומקנה אף כלל בדבר שהוא קונה ומקנה וכו׳ ע״כ.
וב׳ פלה במרכבת המשנה (שם ד״ה קונה ומקנה) לאפוקי

O

מימוד הורה דמה אני בחינם אף אתם בחינם וכן מבואר
בזוהר פרשת ויצא ע״כ .כרי דלכן אינו שייך לאו דלא תחמוד
בחומר לימוד תורה שהוא בחינם ,לפי שאי אפשר אלא בחינם
ומוכח דשאר מילי דאפשר בקונה ומקנה אף שהוא כעת במינם
דומיא דלימוד כהורה ,שפיר עובר עליהם משוס לא תחמוד.

ז) ולהפוסקים

(לעיל אות ג׳) הסוברים דבמתנה לא
שייך לאו דלא תחמיד נראה לפרש דהא

דקאמר במכילתא מה הפרט מפורש בדבר שהוא קונה ומקנה
אף כלל בדבר שהוא קונה ומקנה ,בא למעט דבר שאין בו ממש
דאפי׳ הפציר בו למכרו לו אינו עובר בלא החמוד כיון שאינו
בקונה ומקנה כדקיי״ל בשו״ע חו״מ (סי׳ ר״ג סעי׳ א׳) וכן דבר
שלא בא לעולם דג״כ אינו בקונה ומקנה (שם סי׳ ר״ט סעי׳
ד׳) וכל ככ״ג .חבל בחינם דהיינו במתנה אפי׳ בדבר שהוא
בקונה ומקנה אינו עובר.

מ) ומ״מ מפי׳ מרכבת כמשנה הנ״ל (אות ר) ומדברי
הגאון חפן חיים (שם) מבואר דס״ל דגם במפציר
נבעל כחפץ להנו לו במתנה שייך לא החמוד ,ונמצא כאי דינא
במחלוקת שני׳.

פ)

לשיטת

הסוברים דגם במתנה שייך לאו דלא תחמוד
יתפרשו לענ״ד לנכון דברי הסמ״ג (לאוין

קנ״ח) הנראים תמוהים .כי אחר שמביא הסמ״ג שם מש״כ
כרמב״ם (פ״א מה׳ גזילה ה״ט) והרא״ם (סי׳ קע״ו [רנ״ד])
דגם בנותן דמים יקרים עובר בלא תחמוד והוא ז״ל חולק
עליכם וס״ל דלא החמוד לא מיירא רק בלא דמי ,שוב ממתיק

שם דברי הרמב״ם (שם פ״א ה״י) וז״ל ,כ׳ רבעו משה וכר
כהאוה מביאו לידי הימיד והחימיד לידי גזל וכר שאם "לא
יתננו לו ברצון" יגזלנה בחזקה וכר הא למדת שהמהאוה עובר
בלאו אחד עשה מעשה כגון שהפציר ברעים ובקש "שיתננה לו

ונהנה לו" עובר בב׳ לאוין לא התאוה ולא תחמוד ואם גזל
עובר בשלושה לאוין טכ״ד ולא יתכן וכף אלא החמוד והתאוה
הכל אחד וכו׳ פנ״ל כסמ״ג — .והנה כל רואה יחפלא בזה

שכסמ״ג מעתיק דברי הרמב״ם ומכנים בהם שינויים יסודיים.

הרמב״ם

כ׳ ,התאוה מביאו לידי חימוד והמימוד לידי נזל
שאם לא רצו הבעלים "למכור" אעפ״י שהרבה להם

"בדמים" והפציר ברעים יבא לידי גזל .והסמ״ג ממתיק בשמו,

החכמה

התאוה מביא לידי חימוד והחמוד לידי גזל שאם "לא יתנו" לו
ברצון וכו׳ .עוד כ׳ הרמב״ם ,הא למדת שהמתאוה עובר בלאו
אמד "והקונה" דבר שהתאוה בהפצר וכף עובר בשני לאוין וכף.
והסמ״ג מעתיק בשמו ,הנה למדת שהמתאוה עובר בלאו אחד
עשה מעשה כגון שהפציר ברעים ובקש "שיתמה לו ונתנה לף׳
עובר בב׳ לאוין וכו׳ ע״כ .הרי בשני מקומות כ ,כרמב״ם בלא
תחמוד לשון מכר וקנין ,והסמ״ג שינה וכ׳ בתרוייהו לשון נתינה.
— ואין לומר שכך היתה גרסת הסמ״ג ברמב״ם שכרי כל
הפוסקים העתיקו לשון הרמב״ם במכר וכן ציין גס כראב״ד
בהשגות "דמים רבים" .ועוד דאדרבה אם כך היתה גירסת
הסמ״ג ברמנ״ם ,א״כ מביאר ברמב״ם דגם במתנה שייך לא
החמוד ,דא״כ ע״כ הך "ליתן" דרך מתנה הוא ולא ליתן לו דרך
מקח וממכר דא״כ הול״ל "למכיר" כדקאמר ברישא.
י) והנלענ״ד בס״ד בכוונת הסמ״ג ,כי אמר שהוא מוכיח
(שם) ,דהא דאמרו בגמ׳ (ב״מ כ׳ סוע״ב)
דלא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו ,כך הוא כאמת ,הוא
מוסיף לבאר ,דהך בלא דמי דקאמר ,אץ ר״ל בלא דמי דרך
גזל דוקא — דא״כ תפק״ל מלא תגזול ,כקושיה כתום׳ (שם
ד״ה בנא) — אלא אדרבה עיקר הלאו קאי בחומד במפץ מבירו
ומפציר בו ברעים ומבקש ממנו לתנו לו בלא דמי במתנה מרצונו
הטוב באופן שאין כאן גזל כלל .וזה שס ,שאס "לא יחננה" לו
ברצון יגזלנה בחזקה ,ר״ל שהוא משתדל עמי בתחילה שיתננה
לו ברצון בלא דמי ,רק אס לא יהננה יבא לידי כך שיגזלנה
בחזקה ,שההימור מביא לידי גזל ואז יעבור גס על לא תחמוד
וגם על לא תגזול .אבל אם יחננה לו ברצון בלא דמי כפי שהפציר
בו אין כאן גזל אבל מ״מ יש כאן משום לא תחמוד .אבל מפציר
בו למכור לו בדמי דס״ל להרמב״ם דאפי׳ מוכרו לבסוף מרצונו
מובר בלא תחמוד עיי׳ במגיד משגה שם ,בזה ס״ל להסמ״ג
דאדרבה ,אפי׳ בחומסו ממנו נגד רצונו כיון שנותן דמים אץ
כאן לא תחמוד רק פסול מדברי סופרים.

והנה התום׳ (סנהדרין כ״ה :ד״ה מעיקרא) ס״ל ג״כ דכא
דקאמר בגמ׳ (ב״מ ה׳ ).לא תחמוד לאינשי בלא דמי
משמע להו ,כיינו שכן הוא כאמת ע״ש בתי׳ כראשון .אלא

דס״ל (ב״מ ה׳ :ד״ה בלא) דבלא דמי היינו דרך גזל ,דלככי
מקשו ,וא״ת תיפוק לי׳ מלא תגזול והי׳ לעבור פניו בשני לאוון

ע״ש .והנה לדידהו אאפ״ל דחימוד מביאו לידי גזל ,שכרי לא
תחמוד גופי׳ גזל הוא .משא״כ להסמ״ג שפיר י״ל שכחימוד
מביאו לידי גזל שאם לא יהמה לו ברצון יגזלנה בחזקה ופבר
משום לא תחמוד ומשום גזל ,משא״כ כשיתננה לו ברצון אינו

עובר אלא משום לא תחמוד בלבד .ולכן אינו חולק כסמ״ג רק
על מש״כ הרמב״ם שהחאוה מביאו לידי חימוד ועובר על שני
לאוין ,דזה לא יתכן כי כתאוה וכחימוד הכל אחד ,אבל טל
מש״כ הרמב״ם שכחימוד מביאו לידי גזל ועובר על לאו נוסף
על זה אינו חולק כסמ״ג כי גם לדידי׳ כן הוא .אלא שלכרמב״ם
היינו בין במפציר בו למכור לו ובין במפציר בו לתנו לו במתנה,
משא״כ להסמ״ג היינו דוקא במפציר בו ליתננה לו במתנה.
לכן

כאשר העתיק הסמ״ג הדין המבואר ברמב״ם ,שכהאוה
מביאו לידי חימוד והחימוד לידי גזל ,שינה מלשון מכר
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סימן מד מה

וקונה שהזכיר כרמב״ם ללשון נתינה ,דס״ל לכסמ״ג דלכרמב״ם
בודאי גה במפציר בו ליתננה לו מובר בלא החמוד ,וכיון דלנבי
חימוד מביא לידי גזל הדין אמת גם להסמ״ג ואמנם דוקא

במפציר בו ליחננה לו במתנה וכמש״ס אבל לא במפציר בו
למכרו לו ,לכן שינה מלשון הרמב״ם ונקט לשון מתנה ודו״ק.
הקולה להלכה :

א) אדם נכבד

החכמה

אסור לבקש

מחבירו

לי

חפץ שאינו עומד למכירה
שימכור
אפפ״י שאינו מפציר בי למוכרי לי ,אם לא כשיודע בחבירו
שימכרנו לו בנפש מפיצה (אות א׳) .ומ״מ אפשר שאין זה אלא
ממידה חסידות ואינו עובר על לא תחמוד (אות ג׳)— .

ב) אה שייך לאו דלא תחמוד במפציר בחבירו ליתן לו חפץ
במתנה ,במחלוקת שנוי׳ ועכ״פ באדם נכבד אשור אפי׳ באינו
מפציר פכ״פ ממידת חסידות (אות ב—י).

סימן מה
דין חושד חפץ הכירו כדי לתני לאחר ,אס עוכר כלא
תחמוד ולא מתאוה.
נסתפקתי ברואה הפן נאה אצל הבירו ורצונו לקנותו כדי
להט במתנה לאביו ,לרבו או לאחד מאוהביו,
אמנם במל החפץ אץ רצונו למכרו לו ,אם מותר לו להפציר בו
ולהרבות עליו רפים שימכרנו לו ,ואין בזה לא משום לא תתאוה
ולא משום לא תחמוד ,כיץ שאינו חומד מפץ ההוא בשביל עצמו

אלא בשביל אמרים ,או דילמא לא שנא.
א) אמרתי לכפיר מהא דאיהא במכילתא (יתרו ,בפסוק
לא החמוד) ,ומה הפרט מפירש בדבר שאינו
בא ברשותך אלא ברצון בפלים אף אץ לי אלא דבר שאי אפשר
לבא לרשותך אלא ברצץ בפלים יצא שאתה חומד בתו לבנך או
בט נבהך פ״כ .וכרי חומד בנו לבתו או בתו לבנו אינו אלא

לצורך אחרים ולא לצורך פצמו ואפי״ה לא נתמעט אלא מפום
שאינו דומה לפרט ,כי יטלים לבא לרשותו בלא רצץ כבעלים.
ומוכח ,הא כפין כפרט ,שחומד הפץ מבירו שאינו יכול לבא
לרשותו בלא רצץ כבעלים הרי הוא בלא החמוד אף כשאינו
מומדו אלא בשביל כנו או בתו .וממילא שכ״ה ללא תהאוה

שדינן שיה כמש״כ (סי׳ מ״ג אות י׳).
ואולי יש לדמות ,דכיון דמבואר (קדושין נ׳ ):מקרא ,רמייב
להשיא בנו ובתו כ״ש ,א״כ בחומד בת חבירו לבנו או
בט של חבירו לבהו כרי זה כחומד אותם לפצמי לקיים מטה
כמועלת פליו וכבר ביארתי במקו״א (פיין לפיל סי׳ מ״ג) כי
החומד מפן חבירו לצורך קיום מצוה פובר בלא החמוד .ולכן
במומד בת הטרו לבנו ובן חבירו לבתו ,אי לאו דהי׳ אפשר לאלו
לבא לרשותו בלא רצץ כאב כי׳ פובר בלא תחמוד .אבל חומד
חפצי חבירו לתחם לאביו או לרבו שאץ כדבר חובה או מציה
כליו ופכ״פ בחומדם כדי לתתס לאחר שאץ בדבר מצוה כלל
שאץ זה אלא חומד בשביל חבירו שפיר י״ל שאץ בזה משום
אזכרה לא תחמוד .ואף שלא למדו חובת כאב להשיא בנו ובתו
רק מקרא דירמי׳ (כ״ט) דכתי׳ וקחו לבניכם נשים וגו׳ ולא כוי
רק מציה מדברי הבלה .רי״מ היא פישה זאת בשביל פצמו לקיים

פז

מצות חז״ל מדברי קבלה .ועוד כרי במכילתא סדרת בא פרשה
י״ח ,לפסוק ,וכל בכור בניך תפדה (שמות י״ג י-ג) מבואר,

מכאן אמרו מן התורה חייב אדם למול אה בנו וט׳ ולהשיאו
אשה וכר פ״כ .מפורש כי מצוה כליו מה״ת להשיא אה בט.
אבל נראה שאין זה מה״ת ממש ,ומ״מ גם אם אינו רק מדברי
קבלה א״ש כמש״ט
ב) אדרבה הרהרתי להביא ראי׳ דנ״ש לאו דלא תחמוד
רק בחומד לצורך פצמו ולא בחומד לצורך
אחרים מהא דאיהא במכילתא (הג״ל) לא החמוד וכר ,או
אפי׳ חומד בדיבור ת״ל ,לא החמוד כסף וזהב פליכם ולקחה
לך מה להלן פד שפושה מעשה אף כאן פד שפושה מעשה פ״ט

מפתה כיון שלא נאמר לאו דלא תחמוד בית רעך וגו׳ רק דומיא
דקרא דלא החמוד ככף וזהב פליכם
ולקחת "לך" ,דמפמע לך לעצמך
שבמכילתא לא דרשו מיני׳ רק לפנין
לפנין אחר אץ לגו לדרוש מפנמינו

ולקחת לך ,ושם כרי כתיב
ולא לאחרים .ומ״ה כיץ
דבפינן שיעשה מעשה ולא
דרשה שלא נזכרה בדברי

מז״ל .ועיי׳ מזה באורך בם׳ שד״ח

(כרך המלוחים כללי

כפוסקים סי׳ ט״ז אות נ׳) מהרבה מחבריה.

ג) ואולם לפימש״כ בם׳ כחינוך (מצוה תט״ז) בלאו דלה
תהאוה ,שנוהגת בכל בני בפולס לפי שהוא כנץ
למצות גזל שהיא אמת משבע מצות שנצטוו כליהן כל בגי ככולם
פ״ש .ובמנ״ח (שם) כ׳ כי סברת פצמו היא ודברים נטנים הם
פ״ש .א״כ נראה דכשם שאסור לנזיל בשביל אמרים כך אסור
לחמוד בשביל אחרים .ועדיין צ״פ למעשה.

ד) ונלפקנ״ד כי כמפרנס בניו ובנותיו כסמוכים פל
שלחנו ,כל פניני פרנסה שהוא קונה פטרם
הרי הוא כקינה אותם לעצמו ושייך בכו לאו דלא החמוד —
גם אם נניח דבקונה בשביל אמרים ל״ש לאו דלא תחמוד .ולא
מבפיא בבניו ובנותיו כקטנים שמוטל פליו לפרנסם מתקנה

חז״ל כמבואר בכתובות (ס״ה) ובשו״ע אכ״פ (סי׳ פ״א ספי׳
א׳) ,אלא גם בבניו ובנותיו כגדולים שאץ פליו חובה מתקנת
הז״ל לפרנסם ,מ״מ כיץ שמנהג כפולם לפרנסם נראה שכל מה
שקונה עבורם כרי הוא קונה בשביל פצמו לספרן צרכם .ומכש״כ
שכן הוא בקונה דבר פבור אשתו .ולא רק דברים שהוא חייב
בהם מתנאי כתובה ,אלא גם בקונה כבורה הכשיסץ וכה״ג,
דשייך בכו לאו דלא החמוד ,דכל מה שקנה אשה קנה בפלה
ואשתו כגופו .וא״כ לצרכו ממש קנאם ,דמה לי קנה מפן
לקישוטי ביתו ומה לי קנה דבר לקישוטי אשתו ,הרוייכו לצורכו
השיבי ושייך בכו לאו דלא תחמוד.

כ) שוב התבוננתי דנם בהוסד בכל מפץ כל מנת ליהט
למבירו הרי הוא עובר בנא תחמוד ,שכרי במומד
במפץ הבירו בשביל כצמו לצורך שימוש חד פכמי ג״כ פובר בלא
החמוד ,מפתה כל חומד בחפץ כדי ניתנו להבירו כוי חומד ט
בשביל פנמו לשימוש חד פעמי ,דהיינו כדי ליתנו להבירו ,דמה
לי מיסד בחפץ מבירו כדי לכבשו או להתקשט בו פפם אחת או
באוכל מבירו לאוכלו פפם אחת ,ומה לי חומד ט כדי שיכי׳
בידו ליתני למבירו.

אחר זמן ראיתי בם׳ מפץ כחכמה פל הרי״ג מצות (דף י״ב.
ד״ה זה גורלך) בפס פ׳ זה ינחמנו לפנץ נא החמוד
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אשת רעך שכאשר אינו משתדל בשביל עצמו כי אם בשביל הזכירו
אז אינו עובר רק מל החימוד במעשה אבל איני עובר על לא
תתאוה ובמשתדל בשביל עצמו חייב גם על לא תתאוה והגאון
במל מעין החכמה מחזיק בסברתו ומקלסה ע״ש .ברם בביאור
הגרי״פ פערלא מל ספר המצות לרבינו סעדי׳ גאון ז״ל (ל״ת
רפ״א ד״ה וא״כ מצד) כתב ,דבגוזל ליתן לאחרים אף שישנו
בכלל לא תגזול לא שייכא בי׳ אזהרת לא תחמוד ע״ש .ואין
עתי מסכמת לעיין בעתיקא והנלענ״ד כתבתי.

העולה להלכה:

א) חומד בחפץ חבירו כדי לתתו לאביו

או לרבו משום כבודם ,נראה דפובר
משוס לא החמוד (אות א׳) — .ב) מתאוה וחומד בחפץ
חבירו כדי להנו לבנו או בתו הסמוכים על שולחנו ומכש״כ אם
הוא כדי לתנו לאשתו עובר משום לא חהאוה ולא תחמוד
(אות ד׳) — .ג) מתאוה וחומד בחפץ חבירו כדי לתנר
לאחרים ,אינו עובר משום לא תתאוה ,ואם עובר משום לא

החמוד מחלוקת האחרונים היא ומסתבר דעובר (אות ה׳).

לרעך ,מיירא דומיא דאשת רעך כמיוחדים לו לבדו דוקא ,וכיון
שלא נמצא בזה מקרא אחר בלשון רבים שיהא אפשר לרבות
מיני׳ גם של שותפות ע״כ דלקישטא דמילתא לא אסרה חורה
לחמוד ולהתאות רק מה שמיוחד לרעך ולא של שותפות.
ב) אמנם המעיין בסוגיא שם יראה ,דהא דקאמר שם,
דגנך וכר בבקרך ובצאנך וכו— וכן בכולכו— ,
דידך אין דשותפות לא ,ומשמע דבא למעט אפי׳ שותפות
דישראל היינו דוקא לר׳ אלעאי ולאיבפ״א דס״ל דמחד מפוטא
ממעעינן אפי׳ שותפות דישראל כמבואר להדיח בתום׳ שם
(קל״ה :ד״ה אמר) .אבל לרבנן דס״ל דבהמת השותפין חייבת
בראשית הגז וכוותייהו קיי״ל (שר׳ע יו״ד סי׳ של״ג סעי׳ י׳)
ס״ל בין ללישנא קמא ובין לאיבעי״א ,דמיעוטא דדגנך ,דבבקרך
ובצאנך ואינך רק למעוטא שותפות דעכו״ס אתא ,אבל שותפות
דישראל דבר היובא הוא לא ,דבל ישראל נקראים בלשון יחיד
עיי׳ פרש״י שם (קל״ה .ד״ה למעועא שותפות ושם עמוד ב׳
ד״ה ישראל) ואפי׳ לא נזכר בלשון רבים שותפין ישראל בכלט
וא״כ פשוט דאף דכתי׳ לא תחמוד בית רעך אין למעט בית

דין לא תהטוד בכית ,שדה או איזה חפץ של שותפים.

של שוהפין ישראלים .וכן ממה דכתי׳ לא החמוד אשת רעך
ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך אע״ג דמשמע שורו
וחמורו וגר דדידי׳ אין .דשתפות לא ,לא קאי למעט שותפות
דישראל וכמש״כ.

נסתפקתי בבית ,שדה או איזה שהוא חפץ השייך לשני
שותפים או יותר ,אם רשאי מי שהוא אחר שאינו
שותף בו להשתדל ולהפציר באחד מן השותפים שימכור לו חלקו
או להשתדל ולהפציר בשני השותפים שימכרו לו אותו בית ,שדה

ג) ולא זכיתי להבין מש״כ בשו״ת בנין ציון (ס״א סי׳ ס״ה
ד״ה ואם) ,דנראה מדבריו שהבין דהא דמספטיק
מדגנך ,מבבקרך ובצאנך ואינך ,דידך אין דשותפות לא ,כיינו
אפי׳ שותפות דישראל אם לא שכתבה הורה גם לשון רבים,

או חפץ שהם שותפים בו ולא שייך בזה הלאו דלא תחמוד ולא
ההאוה ,דלא אסרה תורה לחמוד ולהתאוות רק בית שדה וחפץ
המיוחד לאיש אחד בלבד ואין לאחרים חלק בו משא״כ השייך
לשותפים ,או דילמא לא שנא וגם של שותפים בכלל חיסור .ואם
ים לחלק בזה בין אם פני השותפים הם ישראלים ובין אם

הוא אליבא דהלכתא ,ומתוך כך יצא לדון בדבר החקירה אם
להתיר להלות ברבית מעות שישראלים שותפין בה כיון דכחיב,

סימן מו

שותף אהד ישראל ואחד נכרי.

-

החכמה

א)

אשר

הביאני לידי ספק זה הוא ,הא דאיתא במס׳
חולין (קל״ה—קל״ו ).דדרשינן לפנק תרומה דגנך

את "כספך" לא תתן לו בנשך ומשמע כספך דידך אין דשותפין
לא ע״ש .ובאמת זה אינו ,דאליבא דרבנן דקיי״ל כותייהו אין
למעט מכספך שותפות ישראל .ובאמת בשו״ח מהר״ס שיק
(חיו״ד סי׳ קנ״ח ד״ה ולאחר) מזכיר הך דאת "כספך" לא
התן לו בנשך לענין למעט שותפות של עכו״ם בלבד .וא״כ גם
בנד״ד לענק לא תחמוד אין מקים להתיר בשותפות של ישראל

דידך אין דשותפות לא כתב רחמנא הרומהיכם ,פאה אפ״ג

וכמש״ב.

דכתי׳ שדך דידך אין דשוהפות לא כתב רחמנא ובקצרכם את

ד) גם זולת זאת י״ל בנד״ד כי אין למעט שותפות ממלת
רעך והוא עפ״י המבואר בשו״ת שבו״י (ח״א סוסי׳
קס״ו) דאע״ג דכתי׳ לא העשוק את רעך ולא תגזול ,לא דרשינן
רעך ,דיהיד אין דרבים לא ,דאדרבה אמרי׳ חמור פושק וגזל
דרבים משל יחיד ע״ש בהשינו על תשו׳ באר עשק .וא״כ

פ״ש היטב בסוגיא — .מפתה בלאו דלא תחמוד ודלא תהאוה
דכהי׳ לא תחמוד בית רסך לא תחמוד אשת רעך ועבדו ואמתו
ושורו וחמורו וכל אשר לרעך (שמות כ׳ י״ד) וכן כהי׳ ,לא
תחמוד אשת רעך ולא ההאוה בית רעך שדהו ועבדו וגר וכל
אשר לרעך (דברים ה׳ י״ח) ודאי משמע של רעך אין דשותפות
לא ,ובן עבדו ואמתו שורו וחמורו ושדהו משמע ג״כ דידי'

ה״ה לנד״ד.

קציר ארצכם ,וכן דרש בבקרך ובצאנך דכתיב גבי בכור ,ביתך
דכתיב גבי מזוזה ,דגנך דגבי מפשר ,ארצך דגבי בכורים ,כסותך
דגבי ציצית ,גגך רגבי מעקה דידך אין דשוהפ ת לא ,אלא שמרבה
בכולהו שותפות מקראי דכתי׳ בהו גם לשון רבים ועוד כה״ג

דמיומד לו לבדו אק דשותפות לא .ואדרבה גד״ד כש״כ הוא

שכרי כתי׳ גם לא תחמוד אשת רעך ,דמיירא בודאי באשה
המיוחדת לו לבדו דאתחא לבי תרי לא חזיא ,אם כן גם אינך
כילכו פרטי ביתו ,עבדו ,אמתו ,שורו וחמורו ושדהו וכל אשר

ה) ומ*מ

אכתי אפשר לומר מדכתיב ,ועבדו ואמתו ושורו
וחמורו ,משמע דירי׳ אין דשותפות לא ולמעט
עכ״פ שותפות דעכו״ם.

ו) ויותר מזה יש מקום לדון להתיר שותפות עכו״ם בנד״ד,
כי מבואר במנ״ח (מצוה ל״ח בסופו) דישראל
החומד את של עכו״ם ודאי אינו עיבר בלאו זה דלא תחמוד,
דלא תחמוד ,/רעך" כחי׳ בי׳ למפועא עכו״ם ע״ש וכ״כ עוד

כמה אחרונים והארכתי בזה לקמן (סי׳ מ״ח) ע״ש .וא״כ
לפ״מ שפרש״י (חולין קל״ה :סוד״ה ואיבעית) דמקרא דצאנך
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פט

דכתי׳ בראשית הגז למעט צאן עכי״ם ממפטינן ממילא גס
שותפות עכו״ס דכל בהמה יבהמה יש נעכו״ם חלק בה ולא

מלק השותף דאין בו לא תחמוד כלל וצל״ע כפת טכ״׳ל— .

קרינא בחרא מינייהו צאנך פש״ה .ומיי׳ בתום׳ (שם ד״ה
ואב״א) שחולקין על רש״י בזה ,ומ״מ גם אינהו מודי דלמאן

ובמחכ״ת כי רב הוא לענ״ד דינא דגוד או אגוד אין עניני ללאו
דלא תחמוד כלל .דלא שייך לא תחמוד רק אם כל מגמתו

דדריש דגנך ולא דיגון עכו״ם ,ע״כ קיימא הך סברא דאל״כ
מנ״ל לרבנן דשותפית עכו״ם פיטר בראשית הגז ע״ש .וא״כ
לפי״מ דקיי״ל (שו״ע יו״ד סי׳ של״א סעי׳ ד׳) דמרוח עכו״ם

שביתו ,שדהו או חפצו של חבירו יבא לרשותו ולשם כך הוא
משתדל עם הבירו ומפציר בי שימכרנו לי ,משא״כ במשתדל עם

פוער ,גס לתום׳ קיימת סברת רש״י הנ״ל.

מעתה

כיק דישראל בשל עכו״ם אינו עובר בלא תחמוד,
ממילא שגם במה דשייך לישראל ולעכו״ם בשותפות

אינו עובר ,דכיון שיש לכפכו״ס חלק בו לא קרינא בי׳ בית רעך
ולא עבדו ואמתו שורו וחמורו וכל כה״ג ,אם לא שהוא דבר
שחולקין אותו במדה דומיא דדגנך הנזכר בפרש״י הנ״ל ,דאז
שפיר י״ל דשייך לא החמוד בחלקו של הישראל.

העולה להלכה:

א) חומד במה ששייך לשני שותפים
ישראלים ,עובר משום לא תחמוד (אות

ב׳) — .ב) חומד במה שישראל ועכו״ם שותפים בו ,אין בו
משום לא החמוד (אות ה׳ ו׳) ועי׳ בפנים — .ג) כספם של
שותפים ישראלים פשוט שאסיר להלוות ברבית (אות ג׳).

סימן מז

וממילא נראה לי בקרקע של שותפים והשתדל השותף לקחת

חבירו ומפציר בי שיברור באחת מן השתים דהיינו או שחבירו

יקנה ממני החפץ שבידו או שהכירו ימכור לו חפץ שברשותו
דומיא דגוד או אגוד השייך בשיהפים ,אין בזה משום לא
תחמוד .שהרי נראה בעליל שהוא אינו חומד בשל חבירו ,שהרי
אם חבירו יתרצה לקנות המפץ שביד המפציר אז אין הוא רוצה
לקנות כלל מה שביד חבירו ,חה ברור לענ״ד.

ובכל ככ״ג נלעג״ד פשוט בס״ד דגם בשני בני אדם שאינם
שותפים לא שייך לאו דלא החמוד וכגון בעובדת ,בשנים
שיש לכל אמד משאית להובלת חפצים ומטענים והם בעירה
קטנה שאין בה די עבודה להספיק לפרנסת שניהם ,מוהר לאחד
מהם להפציר בחבירו שימכור לו המשאית שלו והוא בעצמו יסע
עם האחת וישכור לו נהג לנסוע עם השני׳ או שכלה יקנה
ממנו את המשאית שלו ,כי כאשר שתי המשאיות יהיו שייכות
לאחד מהס יספיק זה לו לפרנסה והשני שימכור המשאית שנו
יחפש לו פרנסה אחרת .דכיון שהוא מינו רוצה דוקא לקנות
המשאית של חבירו ,אלא או לקנות את של חבירו או למכור את

שלי ,אין בזה שמץ של לא תחמוד ולא תהאוה .וזה דק דגוד

דין לא תחמוד כשני שותפים כשאחד טהם חומד כחלק
הכירו.

נסתפקתי בשנים שיש להם בית או שדה או איזה שהוא חפן
בשותפות ,אם מותר לאחד מהם לפצור בחבירו
שימכור לו מלקו בבית בשדה או בחפץ שהוא שותף עמו בו ,דלא
נאסרה לאו דלא החמוד ודלא תתאוה רק בחומד ומתאוה דבר
כשייך לחבירו ולו אין חלק בו אבל יש לו חלק בו כשותף לא,
כי אז אין הוא חומד ומתאוה אלא את כלו שהרי בכל משהו
שבאותו בית שדה או חפץ יש לו חלק וקנין ורוצה שזה יהי׳
שייך לו לבדו ,או דילמא לא שנא דמכל מקום הוא חומד במה
ששייך לחבירו ואסור.
א) בהשקפה ראשונה אמרתי ,שאם בית ,שלה או חפץ
שישראל ועכו״ס שותפים בו ,אין בו משום
לא תחמוד ולא תתאוה לפי שאינו מיוחד לישראל שהוא רעך,

או אגוד שהתירו ברור.

ברם

מסוף דברי המשפטים ישרים נראה דמסתבר לי׳ דנם
בלי גוד או אגוד לא שייך לא תחמוד בשותף המפציר

בשיתף חבירו למכור לו חלקו שיש לי בקרקע שיש לכם בשותפות
דבין שיתף להבירו לא שייך לא החמוד בנכסים כמשותפים לכם.

— ואמנם ראיתי בשו״ת בית שלמה (מיו״ד ח״ב סוסי׳ ר״כי)
שכ׳ דלא תחמוד ודאי רק לישראל נאמר ולא בשל נכרי פ״ס
ופ״ש בהגה מבן המחבר שמעיר ע״ז מחולין (ל״ט ):דא״ל ר״א
ברדר״א לר״א ,לר״א יהיב לי׳ זוזא לטבח ישראל מאי ,א״ל
חזינן אי אינש אלמא הוא דלא מצי מדמי לי׳ אסור ואי לאו א״ל
רישך והר .ופרש״י (ד״ה אי לא) ואע״ג דקיי״ל ממות כפכו״ם
קונות ויש לו הלק בו מיהו ישראל כי שחיט מסלק לי׳ לעכו״ס

ואינו נפשה שלוחו דא״ל לא לפותי שתפתיך פ״ב וקשה
ממש״כ הטור חו״מ סי׳ ר״ז בשם רש״י דבמטלטלק לא מכני
גילוי דעה ,אלא ש״מ דשאני לגבי פכו״ם כיון דבנותן לו המפות
בחזרה מותר ליקח ממנו כחפץ דאק בו רק משוס לא תחמוד
דל״ש בנכרי עכת״ד מ״ש .ואי בחומר אחד מן השותפים בחלק
חבירו לא שייך לא תחמוד ,אין ראי׳ משם דל״ש לא תחמוד בשל
נכרי כיון דבשותפים מיירא דאפי׳ בשל ישראל ל״ש בהו לא
תחמוד ,א״ו דלא עלה על דעתו כלל לפטור שותף החומד בחלק

עיי׳ לעיל (סימן הקודם) ,א״כ נם בזה נא שייך איסורא שהרי
אינו מיוחד למי שאסור לי לחמוד ולהתאוה את שלי .דמה לי
אם בחציו לא שייך לא החמוד לפי שהוא רכושו של נכרי ומה
לי אם בחציו אינו שייך לא החמוד לפי שהוא רכושו של זה
שחומדו ,ואינו חומד אלא בשלו — .ומ׳׳מ אין זה מוכרח ,די״ל
כיון שאין למכו״ם חלק בו שייך בו לשון "רעך" "שורו" "שדהו",
אף שאין כולו של חבירו.

שותפו מלאו דלא תחמוד.

 )3אחר זמן רב מצאתי בשו״ת משפטים ישרים (ח״א ס"
ס״ט) שנסתפק בשותף כתובע דינא דגוד או
אגוד אס עובר על לא תחמוד וכ׳ דגראה שאינו עובר דחז״ל לא
יחזיקו ידי עוברי עבירה .ויש לחלק בין אם הובע משום נחת
רוח לשפות שלום או מחמדה וקרוב לי שלעולם אינו עובר.

העולה להלכה :א) פני ישראלים שותפים ואחד מכם
מפציר בחבירו שימכור לו חלקו בשותפות,
צ״ע אם שייך בזה לאו דלא תחמוד (אוח א׳ ס) — .ב) מפציר
בחבירו שימכור לו חפץ שבידו ואם לאו אז קנה חבירו ממנו
החפץ שברשותו ,אין בזה משוס לא תחמוד (אות ב׳).

בצל החכמה  -ג שטרן ,בצלאל בן אברהם עמוד מס (89הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

צ

בצל

סימן מח

סימן מוז
דין לא תחמוד כישראל החומד כדבר השייך לנכרי.
א) בשו״ע הרב החניא (או״ח סי׳ ת״מ בקונט״א אוח
'^אך־ט־וז״ל ,דגזילח כנכרי אין כה איסור
אא״ב נהכוין לגזלו ממש מל מנח שלא להחזיר דמי הנזילה אבל
אם הוא רוצה לשלם לו דמיו אינו שבר משים לא תגזול אלא

הרב שם (הפי׳ ו׳) .ועיי׳ טי״ז
ג״כ להתיר ושכן ראה בקהלות
של פכו״ם לנוי סוכה ומשאילין
אחר המנהג כלום .וזה דעת

(יו״ד סי׳ ק״כ סקי״א) שכ׳
גדולות משתמשים במשכונות
אותם גם לאחרים ע״ש .ואק
הגאון בעל התניא והגאונים

שהזכרתי (אות ב׳).
עוד נלענ״ד בישוב דעה גאונים הנ״ל עפי״מ דאיתא
(ב״מ ס״א ):לא תגנובו על מנת למיקט לא תגנובו

משום לא חחמוד וכו׳ וכיון דגני לא החמוד כתיב רמו אין
איסור בשל נכרי וכו׳ עכ״ל .וראיתי בשו״ח אבני נזר (חאו״ח
סי׳ מ״ד אות ד׳) שכ׳ דדברי הרב הס רק במטלטלין שבישראל
נמי קונה אותו לפנין אונסי! וברשותי׳ קאי ,לכן בגוי דליכא
איסור קונה אותו להיות שלו לגמרי ,אבל קרקע דאינה נגזלת

ע״מ לשלם תשלומי כפל .ע״כ .וראיתי בם׳ מנחת חינוך (מצוה
רכ״ד אות ג׳) שס דבן נח בודאי אינו חייב בע׳׳מ למיקע וכו׳
כי התורה לא אסרה אצלו אלא מרין גזל שב״נ מצווה על זה
דהיינו ממון חבירו אבל ע״ז בודאי אינו מצווה ולא מיבעיא
באס גנב לעכו״ם ע״מ למיקט אלא אפי׳ בגנב לישראל ע״ש— .
לפי״ז בודאי נם אם גזל טכו״ם אסור ,מ״מ גזל ע״מ למיקע
וע״מ לשלם דמיו ,דמוהר לעכו״ם בשל ישראל ה״ה לישראל

תגזול דאפי׳ שואל שלא מדעת גזלן הוי וע״ש מש״כ בזה .וכ״כ
עוד שם (סי׳ שכ״ה אוח י׳) דגוזל מגוי ע״מ לשלם אחר זמן
אסור דנחשב גזל ,אך במשלם תינף או מזומן בידו לחתו תיכף

בשל עכו״ם .דלא מסתבר שיהא ישראל אסור בשל עכו״ם במידי
דעכו״ם מוהר בשל ישראל .וכפין דמבואר בשו״ע חו״מ (סי׳
רכ״ז סטי׳ כ״ו) ובטור שם שלא יהא כח עכו״ם חמור משל
ישראל וע״ש בדרישה (אות ל״ו) .וכן מציגו כ״מ שישראל בשל
עכו״ם פטור ועכו״ס בשל ישראל חייב ולא מצינו בכיפך,

ואכתי ברשותי׳ מוי קאי איך יקנה הקרקע בלא דעת הגוי וגם
במטלטלין צ״ע דכיון שאינו משלם המעות תיכף ודאי עובר בלא

יי**׳

החכמה

לא חשיב גזל.
ב) ואמנם ראיתי בס ,המקנה להגאון בעל הפלא״ם
(קונט״א לסי׳ כ״ח סעי׳ א׳ ד״ה שם בהג״ה)
שדעתו ממש כדעת הגאון בעל התניא הנ״ל שב׳ שם ,בגוזל
מעכו״ם ודעתו ליתן דמיו אין בו לא משום לאו דלא תגזול כיון
שדעתו ליהן דמיו ולא משום לא תחמוד דבלא החמוד כתוב
מפורש בית רעך וכל אשר לרעך ועכו״ם נתמעט מרעך עש״ה
באורך .גם בשואל ומשיב (קמא ח״א סוסי׳ קכ״ו) מבואר
דבעכו״ם כל דיהב רמי לא שייך לא תחמוד ,דבלא תחמוד ,רעך
כתיב ועכו״ם אינו בכלל וע״ש שכ׳ עוד ,והוא בעל אותה ואמ״כ
רצה לתה מהר ומתן וכבר נתחייבו מפת שבא מלי׳ ע״כ ע״ש.
ומשמע דעתו שאם הי׳ רוצה לישן בשעה שבא עלי׳ אף שלא
נתן טדיין אינו חייב משום גזל .וכ״ה גם בשו״ת בית שלמה
(היו״ד ח״ב סוסי׳ ר״ט) שכ׳ דאף שרצתה לגזול הפרה מהנכרי
ולשלם דמים אין בזה איסורא לכ״ע כמש״כ הגמהר״ז דלא
החמוד רק לישראל נאמר ולא בשל נכרי וע״ש דמיירא ששילמה
ככסף להנכרי רק לאחר זמן .ועיי׳ קונע׳ קול יהודא ,שנדפס
סוף ספר שו״ת מהרש״ג ח״ב (סי׳ ה׳ ד״ה הרביעית) שנשאל
בגוי שקנה את החמץ ולא בא מיד אחר הפסח וכישראל צריך
להחמץ וס על יסוד דברי הגאון בעל החניא הנ״ל ,שמוהר
לישראל ליקח מן החמץ בלי ידיעת המכו״ם כיון שדעת הישראל
לשלם למכרי מה שיקח ואין כאן משום גזל ,ולא תחמוד ל״ש
בנכרי  — wועיי׳ עוד מזה לקמן (אות מ׳ ט׳).

ג) והנלקנ״ד בדעת גאונים אלו דס״ל ,דנהי דגם שואל
שלא מדעת גזלן הוא ,הייני בשל ישראל אבל
שואל שלא מדעת בחפצי ונכסי עכו״ם לא הוי גזלן .והוא,

דמבואר במג״א (סי׳ הע״ב סק״ב) כי המהרי״ל לא הי׳ משתמש
במשכונות של פכי״ם כי אם בפסח וכן מ״כ בשם מהר״ם
דהוי גניבת המכו״ם דשואל שלא מדעת גזלן כוי ע״ש .והוא
כדעת הגאון באבני נזר דגם בשל עכו״ם שואל שלא מדעת גזל
הוא .אמנם בחק יעקב (שם סק״ד) חולק על המג״א ומוכיח
מן הש״ם שמותר להשתמש במשכנותיהם של עכו״ס ושגם
המהרי״ל רק משום גניבה דעת חושש פ״ש .וכ״כ גס בשו״ע

וכתבתי מזה במקו״א ואכ״מ.

גם בלא״ה הרי גניבת עכו״ס אינו מבואר וילפינן לה מגזל
עכו״ם .וגזל עכו״ם דאסור יליף לה ר״ע (ב״ק קי״ג
סוע״א) מדכהיב ,אחרי נמכר גאולה תהי׳ לו ,שלא ימשכנו ויצא,
ור״ה דריש לה כתם (שם עמר ב׳) מדכתי׳ ואכלת את כל
העמים וגר ע״ש .ואין ללמוד מדרשות אלה רק גזל גמור
ומוחלט דהיינו גזל שלא ע״מ להחזירו ושלא ע״מ לשלם דמו,
אבל גזל ע״מ למיקט ופ״מ לשלם דמו לא .וממילא דה״ה בגניבת
עכו״ס ,דמגזילת עכו״ם ילפינן לה.
גם

להנוב״י (קמא חיו״ד סי׳ פ״א) שמולק על הש״ן (או׳׳מ סי׳

שנ״ט סק״ב) וס״ל דדוקא בגזל עכו״ם פליגי ומשום דבלאו
דגזילה כתי׳ רעך ,אבל לאו דגגיבה דלא כתי׳ בי׳ רעך י״ל

דכו״ע מודו דגגיבת עכו״ם אסורה מה״ח פ״ש ,מוכרח פכ״פ
דבגזילה אף דאסורה ג״כ אפי׳ ע״מ למיקט וע׳׳מ לשלם ,מ״מ
בנוזל מעכו״ם ע״מ למיקט וע״מ לשלם אינו עובר .וגם בגניבה

בככ״ג מסתבר דאינו עובר וכמש״כ.
והמג״א

בדעת המהרי״ל אפשר דס״ל דאחר דילפינן

גזל

פכר׳ם מקראי כנזכר לפיל (ד״ה גם בלא״ה) אמרי׳

דאהדרי׳ קרא לגזל עכו״ם לאיסורא קמא דלא תגזול וכל
האסור בשל ישראל גלי קרא לאסור גם בשל עכו״ם ,לכן גס
שואל שלא מדעת וכן ע״מ למיקט אסור בשל עכו״ס כמו בשל
ישראל .וכזה כ׳ גם בשו״ת עמודי אש (אייזנשטיין ,סי ,כ״א
אות ל״ד) לענינו ע״ש — .ברם אין כן דעת הפוסקים
האחרונים עיי׳ שו״ת ח״צ (סי׳ כ״ו) שו״ת נוב״י (קמא ,חיו״ד

סי׳ פ״א) ועוד אחרונים.

ד) מעתה דברי הגאונים הסוברים דהגוזל מעכו״ם על
דעה לתת לו דמיו לאחר זמן אין בו משום לא
תגזול מבוארים .שהרי בגוזל חפץ מפכו״ם ונותן לו דמיו תיכף
גם להאבגי נזר לא חשיב גזל כמפורש בדבריו שהעתקתי (אות
א׳) ,וא״כ ה״ה בגוזל על מנת לתת דמיו לאחר זנק ,שהרי בגזל
עכו״ם לזמן איו בו משום גזל.

בצל החכמה  -ג שטרן ,בצלאל בן אברהם עמוד מס (90הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

בצל
ולא

החכמה

סימן מח מט

צא

במטלטלי בלבד אלא גם במקרקעי דינא הכי .מיי׳ גס׳

גם במנ״ח (מצוה ל״ח בסופו) דרעך בא למעט עכו״ם כבכ״מ

(ב״ב ט״ז ,).דרש רבא מאי דכתי׳ ברכה אובד פלי חבא
וגר מלמד שהי׳ גוזל שדה מיתומים ומשביחה ומחזירה להן

בש״ס .וכ״כ עוד שם (מצוה תט״ז) לפנק לא תתאוה ,דישראל
כמתאוה מה שביד פכו״ם אינו עובר דרפך כתיב .וכן מבואר

ע״כ .וס פלה בס׳ יד הרמה (שם אות קצ״ט) ,והגי טילי
באומות הפולם אבל לישראל כה״ג לאו מעליותא היא דגרסינן
בת׳ אחה נשך ,לא תגנוב פל מנת לשלם השלימי ר׳ וה׳ טכ״ל.

גם בשו״ה מחנה חיים (ח״ב חאו״ח סי׳ ל״ב) מכ״ט בופלז
דרעך כתיב .ועיי׳ עוד שם (סי׳ ל״ג אות ר) מזה .וכ״כ נם
בפי׳ הגאון מלבי״ם (שמות כ׳ ,י״ג—י״ד) דלא תחמוד איני

הרי כי רבינו הרמ״ה כבר קדמו להמנ״ח בעיקר דינו שהעתקתי
בשמו לעיל (אות ג׳) ,אלא שמדברי הרמ״ה נלמוד עוד דלעכו״ם
מותר גם לנזול קרקע ואפי׳ מישראל כשכוונתו מעיקרא להחזירה

נוהג כב״נ דכחיב רעך פ״ש.
הפרמ״ג (או״ח סי׳ תר״ד משבצ״ז סוסק״׳א)
משאיר בצ״ט אה שייך לא תחמוד בשל פכו״ם.

לו לאחר זמן .ואפפ״י שקרקע אינה נגזלת ואכתי ברשותי׳ דמרא
קמא קאי כקושי׳ האבני נזר שהזכרתי (אות א׳) ,אפי״ה מותר
לפכו״ם לגוזלה ולעשות בה כבשלו כל שמעיקרא דעתו להחזירה
לבעליו לאחר זמן.

כן נלמד מדבריו דבמטלטלין אפי׳ גזלם על מנת להחזיר רק
דמיהם ונא את המעלטלין שגזל בעצמם ג״ב שפיר דמי,
שכרי על מנת לשלם ד׳ וה׳ ,דהיינו טבחו ומכרו שאינו מחזיר
הגניבה בעין ואפי״ה רק לישראל אסור אבל לפכו״ם שרי.

ומדהשוה

כרמ״ה גזל לגניבה ,מוכח דס״ל שגם בגזילה שייך
איסורא דעל מנת למיקט דאי לא״ה לא הוי מקשה

מידי .והיא ראי׳ לדעת כש״ך (חו״מ סי׳ שנ״ט סק״ג) .ובזה
בודאי מוכח דישראל בשל פכו״ם ליכא איסורא כמש״כ לפיל

(אות ג׳).
כ) בלמוד מזה דאף דמבואר בשו״ע (חו״מ סי׳ שמ״ח
סעי׳ א׳) דאסור לגנוב אפי׳ דרך שחוק ואפי׳
פ״מ להחזיר או כדי לשלם תשלומי כפל וכו׳ ועוד מבואר שם
(סעי׳ ב׳) כל כגונב אפי׳ שוה פרוטה עובר על לאו דלא חגנובו
וכר אהד הגונב ממון ישראל או הגונב ממון של עכו״ם פכ׳<
פ״כ צ״ל דהך דאסור לגנוב ממון עכו״ם לא קאי על המבואר
(ספי׳ א׳) דאפי׳ לגנוב ע״מ להחזיר ולשלם תשלומי כפל אסור,

דזה אינו אסור רק בשל ישראל.

ו) וכן הוא גם לענין גזל ,דמבואר בשו״ע (חו״מ סי׳ שנ״ט
סעי׳ א׳) דאסור לגזול בין מישראל ובין מפכו״ס,
ועוד שם (ספי׳ ה׳) אפי׳ הלוקח בשאלה שלא מדעת הכפלים
נקרא גזלן פ״כ .על כרחך דהך דלוקח בשאלה שלא מדעת
כבעלים לא קאי רק פל גזל ישראל .שהרי בפכו״ם אפי׳ מתכוון
לגוזלו ולהחזירו לו לאחר זמן אין כאן משום לא תגזול ,דנא
שייך בעכו״ם רק גזל מוחלט ולא גזל לזמן ,מכש״כ כשמעיקרא
אינו נוטלו על דעת לגוזלו רק בתורת שאלה בודאי שאינו עובר.
ז) יתר על כך ,גם מש״כ בשו״ע שם (סעי׳ ב׳) ,אסור
לגזול אפי׳ ע״מ לשלם דבר יפה ממנו ע״ש ,פ״כ
לא מיירא רק בישראל ,דאילו בעכו״ם ,לדעת הגאונים שהזכרתי
בודאי אף שאינו מחזיר כחפץ שגזל אלא מפן אחר ואפי׳ אינו
מחזירו רק אמר זמן אין איסור בדבר כמו שאין איסור במשלם
כסף דמי החפן אחר זמן — .וגם להגאון בפל אבני נזר ע״כ
לא מצי מיירא דין זה בעכו״ם ,רק במשלם דבר היפה לאחר זמן,
דאילו משלם תיכף גס לדידי׳ לא שייך בעכו״ם גזל בזה .אבל
בישראל אפי׳ מפלס דבר היפה ממנו תיכף ג׳׳כ עובר.

ח) ולעצם

הפנין דישראל בשל עכו״ם אינו בלא תחמוד
כמבואר לעיל (אות א' ב׳) כן מצאתי מבואר

ט) אבל

ועיי׳ פ״ת (חו״מ סי׳ שנ״ט סק״א) שמעהק דבריו סתמא.
ונלפנ״ד דאף דכתי׳ רעך מספק״ל להפרמ״ג דאולי לא ממעסיק
מרעך רק הקדש אבל לא פכו״ם .עיי׳ ב״ק (ל״ח רע״א) אמרי

ממנפ״ש אי רעהו דיקא דכנפני כי נגה דישראל נסי ליפכור ואי
רעהו לאו דוקא אפי׳ דישראל כי נגה דכנפני נחייב ,וע״ש
בשטמ״ק (ד״ה מה נפשך) שמקשה והא פשיטא דרפהו דוקא
מדמיעע הקדש ותי׳ ,י״ל כ״מ לפנין הקדש דאינו בכלל רפהי

אבל פכו״ס כיון דהדיוט הוא מקרי הוא שפיר רעהו וכ״ק אי
רעהו לאו דוקא לענין עכו״ם דאיתי׳ בכלל רעהו פכ< חכו
ספיקו של הפרמ״ג בנד״ד .ומ״מ בודאי לא שבקיק פשיטותא

דכל הנהי אחרונים מקמי ספיקא דהפרס״ב

י) ממש״ב (אות ט׳) נלמד פכ״פ דבמומד בחפצי כקדש
לבדק הבית ומפציר בגזבר למוכרו לו שיצא
החפץ לחולין ויתפס הכסף להקדש ונתרצה לו כגזבר ,שאין בזה
משום לא תחמוד לכו״נג דכקדש בודאי ממעטינן מרפך גם

לכפרמ״ג וכמש״<ב
העולה להלכה :א) ישראל החומד במה ששייך לפכו״ם אין
בו משוס לא תחמוד (אות ח׳ ב׳ ח׳ ס׳)—.
ב) ישראל הגוזל חפצי עכו״ם על דעת לשלם לו דמיו אפי׳ רק
לאחר זמן ,אין בו משום איסור גזל פכו״ם (אות ב׳ ג׳ ז׳)— .
ג) גם ישראל הגוזל שדהו של עכו״ם על מנת להחזירו לו לאחר
זמן נראה שאין בו משום גזל עכו״ם (אות א׳ ד׳) — .ד) לגנוב

מפכו״ם דרך שחוק ופל מנת לשלם יותר ,אין איסור (אות ה)—.
כ) שואל שלא מרפת מפכו״ם ,לא חשוב גזלן (אות ף)— .
ו) חומד בחפצי הקדש בדק הבית ,אק בו משוס גא תחמוד
לכו״ע (אות י׳).

סימן מט
דין חומד שיהי׳ לו חפץ כחפגו של חכרו ,ומתארה להיות
עשיר כחכרו ,לענין לא תחמוד ולא תתאוח.
א) בכף דרך פקודיך (מציה ל״ח חלק כדיביר אות ב׳) כ׳
שאפי׳ אם חומד שיכי׳ לו חפן דוגמת חפן של חברו
ואינו חומד ליקח החפץ שיש לחברו מידו עובר ג״כ בלא תחמוד
והוכיח לה מזוה״ק (פ ,יתרו דף צ״ג ).דקאמר יכול אפילו
חמודא דאורייתא אסר וקאמר דלכן כתבה תורה פרטי בלא
תחמוד ,בית רעך שדהו וגו׳ שהם מילי דפלמא ,אבל אורייתא
איהו חמודת תדיר שעשועים גנזי דחיי ארכא דיומין וכו׳ .והרי
המודא דאורייתא היינו שאם רואה בחבירו שיודע איזה מסכת
וחומד שידע נם הוא כמוהו ,והרי בזה נשארת הידיעה גם אצל
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כפרט ,צאסרה חורה ע״ב אפי׳ כשאינו חומד חפץ
חברו’לקחתו ממני רק חומד שיהי׳ לו חפן כחפץ של חברו ג״כ
עובר כל לא תחמוד ,וממילא מה שאמר שלמה הע״ה (משלי
ו׳ נ״ה) אל שחמוד יפי׳ כלבבך ,שאפי׳ לחמוד שיהי׳ לך אשה
יהיפי׳ אחרח כמו אפחו של רעך אסיר ,אין זה אישור ניסף
מדברי קבלה אלא הוא פי׳ הקרא דלא שחמוד אשת רעך

ע״כ עש״ה.
ולא זכישי להבין ד״ק דלפי פירושו חולק הזוה״ק על דרשות
חז״ל המקובלית ונפסקית להלכה בספרי הפוסקים .ואם
באמש חולק הזוכ״ק על דרשות חז״ל במכילתא איך פוסק הוא
ז״ל כזוה׳ק נגד דרשת המכילתא שהעתיקוה כל כפוסקים
ראשונים ואחרינים.
במכילתא

(יהרו על הפסוק נא תחמוד) איתא ,או אפילו
חומד בדיבור ת״ל לא תחמוד כסף וזהב עליהם

ולקחת לך ,מה להלן עד שפושה מעשה אף כאן פד שפושה
ממשה פ״ס ופסקוה כרמב״ם (פ״א מה׳ גזילה כ״ט) הסמ״ג
(לאוין קנ״ח) ספר היראים (סי׳ קט״ו (רנ״ד)) סמ״ק (מצוה
י״ט) וכ״ה בטור (חו״מ סי׳ שנ״ט) ובסמ״ע שם (סקי״ז)
שאינו פובר בלאו פד שיקנה החפץ .ובכעין לימוד התורה
שחומד שידע גם הוא המסכהא כמוהו א״א לצייר זה — .גם
במכילתא דרשב״י (על הפסוק לא תחמוד) קחני יכול לא יאמר
לואי פיני כעינו לואי שטרי כשערו ת״ל שורו וחמורו עבדו
ואמתו ביתו ושדהו ,מה אלו מיוחדין דברים שאפשר להן לבא
החת ידיך וחבירך מסירן ,אף אין לי אלא דבר שאפשר לו לבא

תחת ידיך והבירך חסירן פ״כ ,הרי שצריך שע״י שיבא תחת
ידיך שמברך מסירן דהיינו שיקח את שלו וכמבואר בפוסקים
כנ״ל ודלא כס׳ דרך פקודיך דאף בחומד כעין של מבירו עובר.

 )3ולולא שאיני כדאי הי׳ נלפנ״ד דכזוכ״ק אינו חולק כלל
על הברייתות שהזכרתי (אות א׳) .וה.א גם
מוכרח שהרי במכילתא דר״ש בן יוחאי שהזכרתי מבואר ,ת״ל
שורו וחמורו וגו׳ מה אלו מיוחדין דברים שאפשר להן לבא תחת
ידיך וחבירך הסירן וכד .עוד מבואר במכילתא דרשב״י שאוה
בלב וט׳ וחמוד במעשה וכן הוא אומר לא תחמוד כסף וזהב
כליכם ולקחת לך ע״כ ע״ש .ואי דעת הזוה״ק דאפי׳ חומד
בלבד עובר נמצא דברי רשב״י סותרים אהדדי .ישר על כן הרי

בזוה״ק פ׳ ואתחנן (דף רס״א ע״א) איהא א״ר יוסי וכף
המידה דאי יכיל אזיל למיסב דילי׳ בגין ההיא המידה דנקט
אזיל למעבד עובדא וכר פכ״ל .הרי דלא תחמוד כיינו בעושה
מעשה דוקא.

עוד יש לחמיה ,למה לי פרטי ,בית רעך שדהו ועבדו וגף
להתיר חמודא דאורייתא ,לא לכתבי פרטי ונדע שהיא
מותרת מקרא דלא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך דמיני׳
יליף במכילתא דרשב״י דהוי בעושה מעשה .גם יש לתמוה
דבמכילתא דרשב״׳י דרש עוד ,יכיל לא יאמר לואי עיני כעינו
ליאי שפרי כשערו ת״ל שורו וחמורו וגר מה אלו מיוחדין דברים
שאפשר להן לבא תחת ידיך וחבירך חסירן וכר ,ע״כ .ותימה
דאם מפרסי דשורו וחמורו וגר נלמד דרק בחבירך חסירן
דהיינו שלוקח את של חבירו שייך לא תחמוד ,א״כ למ״ל לרשב״י
לדרוש שם חמיד במעשה וכה״א לא תחמוד כסף וזהב עליהם

החכמה

ולקחת לך ,הרי זה נלמד מפרטי דשורך וחמורך .ואם נאמר דהא
דקאמר במכילתא ,דברים שאפשר להן לבא החח ידיך ומבירך
חסירן ,אין ככוונה שיעשה מעשה להביאן תמת ידו ,אלא ר״ל,

שהחימוד יהי׳ בדבר שאפשר לו לביא תחת ידיך וחבירך חסיק
ובחומד דבר כזה גם אם אין הדבר בא החת ידו עיבר .א״כ
תקשה להיפך למ״ל פרעי להך דרשא תפק״ל מקרא דלא תחמוד
כסף וזהב עליהם ולקחת לך דבעינן מעשה שיקחם מחבירו כפי׳
הרמב״ם והפוסקים ,משא״ע באומר לואי עיני כעינו שערי
כשערי שאין כאן מעשה אינו עובר ופרטי למ״ל.
ג) על

כן נראה דגם הזוה״ק בפ׳ יתרו אינו חולק על כל

זה אלא ,דאי לא הוי כתיבי פרטי ,בית רעך ,אשת
רעך ,עבדו ואמתו שורו וחמורו ,רק הוי כתיב סתמא לא
תחמוד ,אז לא הי׳ אפשר לדרוש ,או אפי׳ בדיבור ת״ל לא תחמוד
כסף וזהב עליהם ולקחת לך ,מה להלן עד שעושה מעשה אף
כאן פד שפושה ממשה ,כי אז בהכרח הוי אסור אפי׳ באינו
פושה מעשה כאשר אבאר בס״ד.
דהכי איהא בזוה״ק פ׳ יהרו (דף צ״ג ):לא הרצח לא תנאף
לא תגנוב ,לא ,פסקא טעמא בכל הני תלת — פי׳ שיש
נגינה מפסקת דהיינו טפחא תחת מלת ,לא ,בהני שלשה כדי
להפריד מלת לא ,ממלת תרצח ,תנאף ,תגנב ,להורות דפפמים
תרצח דהיינו מיתת בי״ד ,פעמים תנאף היינו באשתו להוליד

זרע ,פעמים תגנוב כיינו דעת רבו בחורה ודעת רמאי כדי
להוציא הדין לאורה .אבל ,לא תענה ברעך פד שקר ,ככא לא
פסקא טפמא כלל ,בגין דאסור הוא כלל וכלל — .פי׳ בלאו דלא
תענה אין כאן נגינה מפסקת תחת מלח ,לא ,להפרידו ממלת
תענה אדרבה הנגינה היא מרכא טפחא לחבר מלת ,לא ,אל
מלת תפנה ,לפי שבאמת אסור לפנות עד שקר לגמרי ואין לו
כיתר כלל — .שוב קתני ,אוף הכי לא תחמוד ,לא פסיק מסמא
כלל ,ואי תימא אפי׳ המודא דאורייתא אסור כיון דלא פסיק
טעמא .ה״ח בכלהו עבדת אורייתא כלל ובהאי עבדת פרט ,בית
רעך שדהו ועבדו וגף בכל מילי דעלמא אבל אורייתא איכי

חמודת תדיר שעשועים גנזי דחיי ארכא דיומין בעלמא דין
ובעלמא דאתי עכ״ל — .פי ,גם בלא תחמוד אין נגינה מפסקת
תחת מלת לא ,ואולי תאמר בשביל כך ,כי כל חמדה ואפילו
חמדת כהורה אסורה ,להכי כתבה תורה פרטי ,בית רעך שדכו
ועבדו וגף שהם מילי דעלמא להורות דדוקא מילי דעלמא אסור
לחמוד אבל התורה אדרבה היא חמודת תדיר מותר למומדה.

ובנדרים (ל״ז ):פליגי רב ור׳ יוחנן אי פיסוק טעמים
דאורייתא אי דרבנן כדקאמר כתם (ל״ז )-.ולמ״ד
שכר שימור מ״ט לא אמר שכר פיסוק טעמים ,קסבר פיסוק

טעמים דאורייתא הוא .וע״ש בר״ן (ל״ז .ד״ה ורבי יוחנן).
ובשו״ת מנחת אלעזר (ח״ג סי׳ כ״ז) מוכיח באורך כי דעת
הזוה״ק דפיסוק טעמים מהללמ״ם עש״ה — .מעתה לא תחמוד
דלא פסיק טפמא כלל ,אי לא כוי כתיבי פרטי בודאי כוי
אסרינן כל מיני חימוד שבעולם ואפילו המודא דאורייתא דלא
כוי מילי דעלמא וגם אינו עושה מעשה ,ולא הוי מציגן למילף
מקרא דלא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך ,מה להלן עד

שפושה מעשה אף כאן עד שעושה מעשה ,שהרי הללממ״ס
גילתה ע״י נגינה המחברת מרכא טפחא דהכא כל מיני חמוד
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אסורים ואפי׳ חמודא דאורייתא שאין כאן ממשה וגם היא
מילי דשמיא.

אמנם

אחר שכתבה הורה פרטים ,בית רפך שדהו ועברו
וגו׳ גילתה תורה דלא כל מיני חמדה אסורים רק

דומיא דפרטי דהוי מילי דפלמא אבל חמודא דאורייתא שרי
ומצוה .וכן האומר לוואי פיני כעיני שמרי כשערו שאינו דומיא

חוזר אחר הדבר ומשתדל להשיגו ,ולכן משכח״ל שפיר גם בסומד
שיהי׳ לו מפץ כחפץ חברו והוא פושה השתדלויות וחוזר אמריו
להשיגו דזה מורה ג״כ שהוא חומד בדבר ,אבל קשה לסברת
הרב דרך פקודיך מה שהקשיתי לעיל (אות א׳) .ולפג״ד כפי׳
הנכון בזוה״ק דקאי אלימוד התורה וכמש״כ בדרך פקודיך
ועל דרך שכתבתי (אות ב׳ נ׳).

דפרעי שאפשר להן לבא החת ידיך וחבירך חסירן. ,אינו בכלל
האזהרה .וכיון שכן ,דלא כל מיני חמדה אסורים ,שוב שפיר
ילפינן מקרא דלא תחמוד כסף וזהב פליהם ולקחת לך ,מה

ו) וכן תמיהים לי בזה מה שהשיב לשואלו מרן הגאון
מהרי״ח זאננענפפלד זצ״ל והיא לו נדפסה בס׳ שו״ת
שלמת חיים (ח״ב סי׳ כ״ה ,כ״ו ,כ״׳ז) ,בהא דקאמר בגט׳

להלן פד שמישה ממפה אף כאן פד שפושה מעשה ,להורות
דאפי׳ מילי דעלמא אינם בלא תחמוד פד שעושה מפשה .וכן
דרש לה באמת רשב״י לכך דרשה במכילתא דר״ש בן יוחאי,

(סנהדרין פ״ה ).מעבה באדם אחד שנתן פיניו באשה אחת
והעלה לבו טינא וכר תעמוד לפניו ערומה ימות ואל העמוד

תאוה בלב וכן הוא אומר כי תאוה נפשך וחמוד במעשה וכן
הוא אומר לא תחמוד כסף וזהב עליכם ולקחת לך ע״כ .ולהכי

שפיר קאמר בזוהר פ׳ ואתחנן הנ״ל (אות ב׳) חמידה וכו׳ בגין

~
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צג

לפניו ערומה ,תספר עמו מאחורי כגדר ימות ואל תספר עמי

מאחורי הגדר יפליגי שה אמוראי אי אשת איש היהה או פנוי׳
היתה פ״ש .וכ׳ מרן מהרי״ח זצ׳< דפשוט דלמ״ד א״א כיתה
הוא עובר על לאו דלא תחמוד בין בתפמוד לפניו פרופה ובין

ההיא ממידה דנקט אזיל למפבד עובדא ,תאוה ,לאו הכי דהא
אפילו דלא ינקוט אורהא למהך אבהרי׳ ע״כ ,דזה מכוון ממש

בתספר עמו מאחורי הגדר פי״ש .ודברים אלו נפלאים שהרי
בין בחמד בה לקחתה ובין בחמד לראותה פרומה או שתדבר

לדרשת רשב״י במכילתא דרשב״י שהזכרתי .כנלפנ״ד כפתור
ופרה לישר הדורים והי׳ הנראה מקוב למישור בס״ד.

פמו מאחורי הגדר והפציר בה עד שנפנתה לו ועמדה לפניו
ערומה וספרה עמי מאחורי הגדר ,אם כי בודאי גדול כונו
ויש בזה איסורי עיבא משום לא תתורו וגו׳ ועוד ,אבל משוס
לאו דלא החמוד בודאי נראה שאין כאן .שכרי אינו פובר פל
לא החמוד רק בעושה מעשה שקונה החפץ לבסוף ומבירו מסירו
דומיא דפרטי דכתיבי ,וכמש״כ לפיל (אות א׳).

ד) לפי״ז מ״כ קרא דשלמה (משלי ף כ״ה) ,אל תחמוד
יפיה בלבבך וגו ,שמשמעותו שאפי׳ לחמוד שיהי׳
לך אשה יפה אחרת כמו אשתו של רעך אסור ,לאו פירושו של

ככתוב לא תחמוד אשת רפך הוא ,אלא איסור נוסף מדברי
קבלה .ודוקא באשת רעך בא להוסיף איסור אבל בשאר פרטי
דהיינו בית רפך עבדו אמתו שורו וחמורו וכל שאר מילי אינו
אסור רק בחומד בשל חבירו ומפציר בו עד שלקחו ממנו וזה
אסור מה״ת ,אבל חומד שיהי׳ לו בית יפה כשל חבירו וכל
כה״ג אין בו איסור אפי׳ מדברי קבלה.

ראי' לדבר ממש״כ בס׳ מגלת ספר (לאוין קנ״ח) דאחר
שמביא שם גמ׳ דמם׳ גיטין (נ״ח ).מעשה באדם אחד
וכר כ׳ ,דאותו איש משעה שנתן עינו באשת רבו פבר עלה
משום לא תתאוה ומשום לא תחמוד יפיה בלבבך וכשנשאה ועשה
מעשה עבר בלא החמוד אשת רעך ע״ש .מבואר דקרא דלא
תחמוד יפי׳ בלבבך ,דקאמר שלמה הרחקה נוספת מדברי קבלה
היא ומיד כשמהאוה פובר פ״ז .וחילו על לא תחמוד דאורייתא
אינו עובר פד שנשאה אח״כ דפבד מעשה — .וזה דלא כס׳
דרך פקודיך כנ״ל שכ׳ דקרא דשלמה פי׳ קרא דלא תחמוד הוא.

כ) וראיתי בס׳ תולדות שמואל( ,מצוה ל״ח סי׳ א׳ אות ף)
שמביא דברי’-ספר דרך פקודיך הנ״ל (אוח
א׳) ומתמה עליו שהרי להראב״ד והסמ״ב בעינן לקיחה של
איסור אלא גם להרמב״ם ושו״ע בעינן פכ׳׳פ השתדלות והפצרות
וזה אינו שייך אלא בלוקח ממי שאינו רוצה למכור ,ולכן מפרש
דהזוה״ק מיירי דמחאוה וחומל ללולב ,תפילין ,ציצית ושאר
חפצים של חברו כדי לקיים בהס מצוה ממצות הבוכ״ה וקאמר
דמותר אפי׳ להשתדל ולהפציר בחבירו פד שיתרצה למכרו לו
ע״ש .וכבר הוכחתי במקום אחר (מיי׳ סי׳ מ״ג) בראיות
ברורות דנם בחומד בחפץ חברו לקיים בו מצות ה׳ בלבד שייך
לאו דלא תחמוד .גם קישיחו אינה קושי׳ לענ״ד דאטו השתדלות
והפנרה כתיבי בחרא לא תממיד כתיב ,אלא דמשמע דמי שחומד

ז)

בעמדי

בזה תמהני גם

פל

מש״כ בפי׳ כגאק מלבי״ם

(שמות כ׳ י״ג—י״ד) ,בדברות אחרונות הוסיף
להזהיר על ההאוה שיהי׳ עשיר כמוהו פכ״ל .וזה נגד דעת כל
הפוסקים שהזכרתי (אות א׳) ,שאינו עובר פל לא החמוד רק
בהומד ומשתדל להשיג חפצי חבירו ,וממילא גס אם לא ההארה
הוי לאו בפני עצמו כשיטת הרמב״ם הטושו״ע מו״מ (סי׳ שנ״ט
סעי׳ י״ב) מ״מ אינו עובר אלא במתאוה לחפצי חברו וגמור
בדעתו להשתדל עם חברו ולהפציר בו פד שישיג את כחפץ כהוא

כאשר הארכתי בזה במקו״א (פיי׳ סי׳ מ״ג אות י׳) ,אבל
מתאוה שיהי׳ עשיר ולא ע״י שיקח את כשייך לחבירו אין כאן

משום לא תתאוה.

ח) ואפשר כי הדרך פקודיך ,כגרי״ח זוננפלד וכן כמלבי״ם
פירשו הא דקהני במכילתא ,צא תחמוד כסף
וזהב וכו׳ אף כאן עד שעושה מעשה ,היינו מעשה השתדלות

להשיג הדבר שמתאוה לו אבל א״צ מעשה קנץ וכן הא דקאמר
במכילתא דרשב״י ,אף אין לי אלא דבר שאפשר לו לבא תחת
ידיך וחבירך חסירן ,ר״ל שיחמוד הפן שאפשר לו לבא תח״י
וחבירך חסירן ,אבל באמת א״צ שיבא הח״י כלל כנזכר לפיל
(אות ב׳ ד״ה ואם) .ולכן בחומד שיה^ לו חפץ דוגמת חפן של
חברו ועושה השתדלות להשיג חפץ כזה ,וכן בחומד לראותה
ערומה או שתספר עמו מאחורי הגדר ועושה מעשה השתדלות
לכך הרי הוא עוכר כלא תחמוד — .וממילא ה״ה במתאום
להיות עשיר כחכירו ומושב נמצא תחבולות איך להניע לידי כך
עובר על לאו דלא תתאוה גם אם לא פשה שום עפשה
להשיג הדבר.
ומ״מ מלשון הרמב״ם והשו״ע שכתבו ,והפציר בו פד שלקחו
ממנו הר״ז עובר בלא תחמוד ,וכ״כ כל כפוסקים
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שהזכרתי לפיל (אוח א׳) מבואר להדיא שאינו עובר בלא תחמוד
רק במשה' ממשה שלקח מחבירו אח החפץ שחמד בו .וממילא
שכ״ה שאינו פובר בלא תחאיה אלא במתאוה לחפצי חבירו
וגמר בלבו להשתדל להשיג חפן ההוא וכמש״ה (אות ז׳).

העולה להלכה :א) חומד שיהי׳ לו חפץ כחפץ של חברו,
לדעת רובם כמכריע של פוסקים אין
בזה אפי׳ איסור דרבנן (אוח א׳ ד׳ ח') — .ב) חומד שיהי׳ לו
אשה יפה כאשתו של חבירו יש בו איסור מדברי קבלה (אות
ד׳) — .ג) חומד באשת איש שתספר עמו מאחורי הגדר או
לראותה ערומה אפי׳ פשה השתדלות ,אם הי גדול פונו אין בו
משום לא תחמוד לדעת רובם כמכריע של הפוסקים (אות ו׳ ח׳).
— ד) מתאוה להיות משיר כחבירו ,אין בו משום לא תתאוה

(אות ז׳ ח׳).

סימן נ
דין לפני עור כמוכר שנתרצה למכור ללוקח העוכר
כלא תחמוד.
אוזדשה״ט וש״ת עיינתי בשאלתו ,במי שמשתדל עם חברו
ומפציר בו למכור לו חפץ שאינו עומד למכירה
פד שנחרצה כמוכר ומכרו לו ,דבזה עובר הלוקח בלאו דלא
החמוד ובלאו דלא תתאוה כמבואר בשו״ע מו״מ (סי׳ שנ״ש
ספי׳ י׳—י״ב) ,אם גם כמוכר עובר בזה על לאו דלפני פור,
וממילא דבככ״ג אסור לבעל כחפץ שימכרנו למי שהפציר בו
אף אם כלה יציע לו לבסוף עבור מפץ כהוא סכום כסף
שהמוכר כי׳ מוכן למכרו לו בעדו בלב שמח ,או דילמא לא שייך
בזה לאו דלפני פור עכת״ד.
א) כבר נסתפק בזה בשו״ת שערי דעה (מ״א סי׳ קמ״ט)
ובסוף דבריו דעתו נוטה דשייך בזה לאו דלפנ״ע
אלא שמסיים שעדיין צ״ע ע״ש .אמנם מדברי כמנ״ח (מצוה
ל״ח ד״ה וכנה לאו) נלמנ״ד מוכח דס״ל שאין כמוכר עובר
בזה בלא כלום .שכרי כ׳ דלכן בעבר הלוקח על לא תחמוד

החכמה

סי׳ ק״ג אות ף ז׳) — והנה בשו״ת שערי דעה הנ״ל מצדד
לומר דל״ש בזה לפנ״ע משוס דהמוכר בלא״ה בידו למוכרו בכל

עת ולכל מי שירצה מ״ש ,ואינו מובן דמה בכך ,מ׳׳מ כשמוכרו
לזה שהפציר בו ועובר הלוקח בלא תחמוד ,הוא הכשילו והביאו
לידי טון ,שאילו לא כי׳ מוכרו לו לא הי׳ עובר על לא תחמוד.
ג) ואפשר לומר טפימש״כ אבא מארי הגאון זצוקללכ״ה
בספרו מסדר חילוקים ושיטות הנ״ל (אות
תע״ו) משו״ת זקן אהרן (סי׳ פ״ח) דל״ש לפנ״ע רק קודם
כחטא אבל בעבר כבר או עובר ועושה לא ע״כ .ובנד״ד הרי
הרוייהו איתינהו שכבר עבר על לא תתאוה (כבחו״מ ם"
שנ״ט סכי׳ י׳ י״ב) ובשעה שמפציר בו עושה ג״כ איסור כמפורש
בהה״מ (פ״א מה׳ גזולה ה״ט) שכ׳ אבל ההשתדלות אשר

השתדל כדי לרצותו הוא האיסור ונגמר בשעת המקח ע״ש.
וגם להחולקים וס״ל דלא תתאוה ולא תחמוד חד לאו הוא ואינו
עובר רק אחר שלקח החפץ ,וא״כ לא עבר מדיין על לא תתאוה,
מ״מ גם לדידהו פשיטא דאיכא איסורא גם לפני שהגיע המפץ
לידו וכן מפורש בסמ״ק (סי׳ י״ט) שאף בלב אסור אך אינו
נגמר להתחייב עד שיעשה מעשה פ׳׳כ ע״ש .וכיון שכן ל״ש
במכשיל חברו בלאו דלא תחמוד משוס לפנ״ע ,או משום שהמפצ־ר
כבר מבר ועדיין הוא עובר ועושה ,או משום שהוא עובר ועושה
בלבד .ומכש״כ להמבואר במכילתא והעתיקוהו הפוסקים
והשו״ע (שם סעי׳ י״א) שהחימוד מביא לידי גזל שאס לא
ירצו הבעלים למכור וכר יבא לידי גזל וכו׳ פ״כ .נמצא בנד ׳ד
עבר כבר ועובר ועושה ועומד לעבור יותר אם לא ימכרנו לו.
ואם כי אין הס׳ שו״ת זקן אהרן תמ״י למיין בהוכחותיו אם שייכים

גם בנד״ד ,כפי שכתבתי הדברים מסתברים שיש מקום
בנד״ד לפוטרו מלאו דלפני עור במכש״כ.
והנני בזה ידידו מברכו בכל מילי דמיטב
וינא יצ״ו ,ל״ו למבנ״י ה׳ תש״ל

בצלאל שטרן

סימן נא

כמקח קיים ולא אמרינן כל מה דאמר רחמנא לא תעביד אי
פגד לא מכני ,כי רק הלוקח עבד איסורא ולא המוכר ואפשר
שהמוכר נתרצה לבסוף למכור בלב שלם ואי גימא לא מהני יהי׳
קנם גם למוכר והמוכר לא עבד איסורא על כן המכירה קיימת

נשאלתי

פ״כ ע׳יש .ואי נימא דבגתרצה המוכר למכור לו עבר גם הוא
בלפני פור ,א״כ כרי גם המוכר מבד איסורא וראוי גם הוא

בערכאותיהם ע״י יהודי פורק פול ויען הוא הנתבע
איחר להופיע שם ניתן הפסק שלא בנוכחותו כי עליו לשלם כל

שנקנסנו ,אלא ודאי דפשיטא לי׳ דכמוכר אינו עובר בלפנ״ע.

סכום התביעה עם רבית כפי שנקצב שם ,אם כי באמת אינו
חייב כלום וגם בדיניהם הי׳ זוכה בדק אילו הי׳ מופיע בזמן

ב) אבל כדבר צריך ביאור דבאמת מדוע אין המוכר עובר
בזה בלפנ״נק והרי זה גרוע ממושיט כוס יין
לנזיר ואבמה-ח לבן נח ,דשם אם כי זה מושיטו לו אולי בכל

זאת ימנע כנזיר משתית היין והב״ג מאכילת האבמה״ח,
משא״כ בנד״ד הרי מיד כשימכור לו המוכר אותו חפן עובר
כלוקח בודאי בלאו דלא תחמוד ,ובכה״ג מבואר באחרונים דגם
בקאי בחד פיברא דגהרא איכא לפנ״ע דאורייתא עיי׳ שד״ח
(כללים מערכת ו׳ כלל כ״ו סק״ה) מסדר חילוקים ושיטות

(אות הפ״כ> וכן מצאתי בארוכה בשו״ח דברי מלכיאל (ח״א

דין אם מותר לשלם רבית שנתחייב כה בערכאותיהם
כדי שלא ימשכנו סחורות שבחנותו בערכאותיהם.

מבע״ב ירא וחרד מל דבר ה׳ שנתבע למשפט

הנקבע וסי׳ ניתן לו האפשרות להגיד טענותיו .ומתה נפשו
בשאלתו אם מותר לו לשלם הרבית ,שאס לא ישלם הרבית גם
אם ישלם את הסכום שנתחייב לשלמו בתור קרן יבואו מבית

המשפט למשכן בחנותו סחורה בשויו של הרבית ואז יתפרסם
זה נעתק המסחרי וזה יגרום להשמצת שמו וכתוצאה מכך להירוס
מסחרו כי בעלי בתי חרושת לא יתנו שוב אמון בו ולא יוכל
לקבל סחירה בהקפה וגם רבים מקיגיו יחדלו מלקנות ממנו

מפני כך .ברם לעומת זה הוא מתירא מלהכשל ח״ו באיסור
רביח ,על כן שואל כהוגן איך יתנהג בזה.

בצל החכמה  -ג שטרן ,בצלאל בן אברהם עמוד מס (94הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ברכת

ב״מ

לבאר דגם שבועתו מבררת ,והרי השוו שבועה לעדות ,וכל
חילוקס מצד דמ״מ ל״ה חשוד.

ה׳ ע״ב

אברהם

לה

יש לתלות שמתחרט על מעשיו ,וזה נתגלה בתורה בקרא

דונקלה אחיך לעיניך ,טון שלקה נעשה כאחיך.

ומשה״ק הקצוה״ח (צ״ב סק״א) על ר״י החסיד ממש״ב
התוס׳ בב״ק (ר",ח ע״א ד״ה מרי) דמוכח שם
דמי שנשבע לשקר לא נפסל מדאורייתא לשבועה אחרת,
ע״ש בדבריו ,והגרנ״ט לסי דרכו ר״ל דגם ר״י החסיד
פוסל מדאורייתא רק לענין שאין מוסרין לו שבועה שיש
לחוש שישבע לשקר ,אבל אס נשבע ,הוה שבועה ,דלא בעינן

שבועה המבררת ,ורק מדרבנן פסול לגמרי דל״ה שבועה

בענין לא תחמוד
א) ברממ״ם (גזלה ס״א ה״ט) כל החומד עבדו או אמתו
או טחו וכליו של חבירו או דבר שאפשר לו
שיקנהו סמנו והכביד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו

כלל ,ולפי משנ״ת הא הוכחנו דשפיר בעינן שהשבועה

ממנו ,אע״ס שנתן לו דמים רבים עובר בלא תחמוד ,ואין
לוקין על לאו זה מפני שאי״ב מעשה ואינו עובר בלאו זה
עד שיקח החסן שחמד כענין שנאמר לא תחמוד כסף וזהב
עליהם ולקחת לך חימוד שיש בו מעשה .עכ״ל .וע״ש

דמשמע כן.
ונראה דצ״ל לר״י החסיד דיפרש בב״ק שם על דרך

בראב״ד ובמ״מ.
והמ״מ :חב ואע״ג דאמר רבא כל מילתא דאמר רחמנא לא
תעביד אי עביד לא מהני מידי ,והאי דלקי דעבר
אהורמנא דמלכא ,הט הוא כעין גזל צמר ועשה ממנו בגד
שאינו משלם אלא כשעת הגזלה וקנה הדבר בשנוי כדאיתא
התם ,אף כאן קנה בדמים .וצ״ע ,הא על שנוי איכא גזה״כ,

תברר ,וכן מוכח בבהגר״א (יו״ד קי״ט ס״ק כ״ב) דמה
דחשוד אממונא חשוד אשבועה הוא דין חשד ולא רק דאין

מוסרין שבועה ,ע״ש ,וע׳ רמב״ס (טוען ס״ב ה״ג)

הרשב״א שם דמיירי בנודע שעשה חשובה ,ובכה״ג
שסיר שייך ב׳ שבועות.
וע״ע מש״כ לעיל (ג׳ ע״ב ד״ה שם על).

בסה״ד דמה שהוא משלם ע״י עדים אין זה השבה מעליא
דעל כרתו משלם וכו׳ .ובקצוה״ח (ל״ד סק״ב)
הביא דברי הב״ח שחולק על הטור והרמ״א וס״ל דאם לא
גזל אלא פעם אחת ,סגי בכסיית ב״ד להשבה ,וע״ש בקצות
דמוכיח מהא דבמלקות קי״ל דמון שלקה כשר לעדות

ולשבועה דהו״ל כאחיך .ע״ש סעיף כ״ט .והקצות הוכיח
מדברי התום׳ נגד הב״ח .וצ״ב מה יענה על ראייתו ,מ״ש
ממלקות.
ובפשטות נראה ,דשאני דין רשע מחמת חיוב מלקות מדין
רשע דחמס ,דבעבירה שיש עליה חיוב מלקות,
ססולו מפני שהתורה קראו רשע ,והיה אס בן הכות הרשע,
וזה מצד שמעשה העבירה הזו קובעת עליו שס רשע ,וכיון

שנתכפר ע״י המלקוח ,שוב הוה כאחיך .אבל ברשע דחמס

כדאיתא בהדיא בתמורה (ו׳ ע״א) שאני המס דאמר קרא
אשר גזל .וכבר תמה המנ״ח (ל״ח).

ב) ונראה דכונת המ״מ עפ״י המבואר ברמב״ס (שם
הי״ב) הא למדת שהמתאוה עובר בלאו אחד,
והקונה דבר שהתאוה בהפצר שהפציר בבעלים או בבקשה
מהן עובר בשני לאוין ,לכך נאמר לא מחמוד ולא תתאוה,
ואס גזל עבר בשלשה לאמן ,עכ״ל .ולפ״ז נראה ,דמאחר
שבכל גזלה עובר גס בלא חחמד ,א״כ כשם שנתגלה בקרא
דכאשר גול ,דאע״ס שקנינו מחמת מעשה הקנין במעשה
הגזלה ,א ממנן בזה אי עביד מהני ,ה״ה נתגלה בזה גופי׳
גס לענין החמדה דאי עביד מהני ,דהא לעולם גם חמדה
איכא ומ״מ קנה ,ולא מסתבר לומר דמהני רק לענין זה
ששנוי קחה ,אלא דבגזלה לא אמטנן דלא מהני ,וטון דיש
כאן גס לומדה ,הרי שסיר נתגלה בזה דגם ע״ז אמרינן דלא

ססולו מצד החשד ,כמבואר בקצוה״ח (נ״ב סק״א) וע׳
בקצות (מ״ו ס״ק י״ז) שמוכיח כן ממה דקי״ל שם דכל

מהני.

שטר שלא ראינו לפני שנעשה גזלן חיישינן שזיייף זמנו,

ג) ובמג"ח הקשה על מש״כ הרמב״ם דאין לוקין מפני

ע״ש ,לכן מבואר ,דגם אס המעשה מתוקן ע״י החזרה,
אבל החשד לא נתבטל עד שיעשה תשובה .ונראה דשוב
נשאר עליו שס רשע דחמס.

שאי״ב מעשה ,וכתב המ״מ ביישוב קושיית
הראב״ד דהא עובר רק בלקח ע״י מעשה כמש״כ הרמב״ם
בעצמו ,׳•אין המעשה האיסור ,מאחר שבסופו מכר לו
מרצונו ,לולא האיסור ההפצרה וההשתדלות ,והק׳ מנ״ח הא
גם בגזלה שלא נעשה מרצונו ,עבר על לא תחמוד ,ובזה

אמנם אכחי יש להעיר ,דהא באוכל נבלות לתאבון ג״כ נעשה
רשע דחמס ,ע׳ בסנהדרין (כ״ז ע״א) ושם רד״ה
ה״ג .ובשו״ע (ל״ד סכ״ט) לא חילק בזה וכתב כל מי
שנתחייב מלקות ,טון שלקה בב״ד חוזר לכשרותו אבל שאר

פסולי עדות שהם פסולים משום ממון שחמסו או שגזלו

אע״פ ששלמו צריכים חשובה והרי הס פסולים עד שיודע
שחזרו בהם מדרטהס הרעה .עכ״ל .ומשמע בהדיא דגם
חייבי מלקות מחמת תאבון בכלל.
ואשר על כן נראה דשאני החזרת ממון מקבלת עונש,
דהמחזיר הגזל ,אם ט כבר אין כאן הלאו עי״ז
שהחזיר ,אבל אין כאן סיבה לתשובה מאחר שלא הפסיד ולא
נתייסר עי״ז ,ורק ביטל הגזלה ,אבל מי שנלקה וסבל יסוטם

איכא מעשה ,וגם חיוב השבה ,והול״ל דלסעמיס הפטור
משוס דניתן לתשלומין.
ונראה דלק״מ ,דגם באופן שגזל ולא שילם אין האיסור
׳התמדה בעצם מעשה הגזלה ,אלא בהתמדה,
דמידת החמדה באופן שהביא לידי מעשה ,טן בהפצרה
למכור ובין במעשה גזלה ,דרגה זו של חמדה נאסרה בלאו
זה ,ר״ל כל השתדלות להגיע לזה שיקח החפץ ,אבל לא עצם
הקנין של החסן ,להן לעולם ליכא מעשה חמדה ,וגס לא
ניתן להשבון כלל ,דזה שלקח אינו אלא גלוי מילתא ותנאי
בחמדה שבאופן שבא לידי מעשה עובר בלאו ,ודוק היטב.

ברכת אברהם  -בבא מציעא ארלנגר ,אברהם בן שמשון רפאל עמוד מס (42הודפס ע״< תכנת אוצר החכמה (0

לו

ברכת

ב״מ ה׳ ע"ב

אברהם

ד) ומיהו לפ״ז הרי קושיית מ״מ מהא דאי עביד לא מהני
בלא״ה ל״ק ,גס אילו לא נתגלה בקרא דשנוי

ואין להקשות דאס נימא דיש סזקה שאינו גחל כמו שאינו
נשבע לשקר ,הא הן מזקה שאינו גחל יש ג״ב על

קונה ,דהא אץ האיסור הלקיחה אלא זה תנאי וגלוי מילתא

המובע ,וטון מודאי אחד משקר ,שוב כל הספק מי מהם,
וטצד נוכל להכטע הספק עי״ז דבגוונא דשיין אישממוטי,

אחמדה דהיה במדה גדושה כזו שבא לידי מעשה ,ומה שיין
בזה אי עביד לא מהני .וגם במנ״ח שם לעיל כ׳ עד״ז על
קו׳ המ׳׳מ ,וצ״ע מה הק׳ א״כ על הא דג< ומשמע דס״ל
מאופן שהפציר ,והלקיסה ברצון ,כה״ג האיסור ההסצרה,
אבל בלקח ולא הפציר האיסור עצם הלקיחה ,דהא זהו מה
שגרס שקיבל החפץ ,ושוב הקשה דיש מעשה.

ולפי משנ״ת לא המעשה הגורם הוה האיסור אלא
חמדת לבו באופן שהביא לידי מעשה .על מידת
החמדה כזו נאמר לא מחמוד ,ודוק.

ה) ודעת המ״מ נראה ,דאע״ס שלקיחת החפץ אינו אלא
תנאי ולא עצם האיסור ,ולכן מקרי אי״ב
מעשה ,מ׳׳מ כיון דבלי לקימה אינו עובר ,ובזה נשלס תנאי
האיסור ,ג״ז בכלל אי עביד לא מהני דרצון המורה שלא
ירויח ממה דעבר על איסור מורה וכל שבא לו ע״י האיסור
לא מהני .ומ״מ צ״ע מנ״ל לומר כן ,הא לכאו׳ שפיר י״ל
דרק גוף האיסור לא מהני .וצ״ע.
וחזינן בדברי המ׳׳מ דגם באופן שעי״ז שלא מהני לא ממוקן
האיסור ,דגם בלי קנין עובר כשנ״ת בגזלה ,מ״מ
שיין לא מהני ,נגד יסוד המהט״ט ורע״א ,וכבר העיר
— המנ״ח דלמהרי״ט יש למק קו׳ המ״נג

רד״ה בפקדון פסול לעדות דמאי אישחמונוי איכא ,הרי לא
ניחן להוצאה ,ובעין הוא ,ואס אבד ינועון שאבד
ויפטר ,עכ״ל .וצ״ע ,הא אם אבד יתכן שאבד בפשיעה ואינו
רוצה לישבע לשקר ומשתמט .וע׳ לעיל (ד׳ ע״א רד״ה

ע״י עדיפות טענת המובע הטילה התורה דין שבועה לחזק
טענת הנתבע ,אבל באופן ט״ל משיד אממונא חשיד
אשבועתא ,ולא עטף בשבועה ,ואיכא אומדנא שהתובע לא
יגזול ,שוב גס טענתו מזקה ,ושוב א״א להוציא ממון.
אמנם בסוגיין לכאו׳ מוכרח נגד הגרע״א ,דהא בשניהם
נשבעין ונוטלין ,הרי בודאי אחד מהם משקר ,וטצד
י״ל דאם חשיד אממונא משיד אשבועמא הביאור ,דט היט
דלא משיד אשבועחא לא חשיד אממונא ,הא ודאי אמד
משקר וכל הנדון מי זה ,ובזה יש לחייב שבועה ט היט
דלסרוש .ובע״כ דלא מהני שבועה ,דהחשוד לזה משוד לזה.
והנראה מוכח מזה דבודאי מודה רע״א דהביאור נחשיד
אממונא משיד אשבועמא הוא כפשוטו ,דט היט
דחשוד לזה חשוד לזה ובמידה שחשוד הוא לא מהני שבועה,
ולשון הגמ׳ מוטח כן ,דלא נאמר מגו דלא משיד אשבועה
לא משיד אממוגא אלא מגו דמשיד וכו׳ ,ול״ש להשביע טון
שלא יועיל .אלא דס״ל דמכח הן סברה גופה י״ל ג״כ שאין
לחשוד לממון ,מאמר שכל אדם המורה האמינה לו כל זמן
שלא גזל או נשבע לשקר ,וא״כ גם בגוונא דאיכא דררא
דשבועה ,הא ראוי לאוקמי׳ אחזקה שאינו גחל ,כשם שנאמן
אם נשבע .ולולא הן חזקה הול״ל משאיל״מ ,עכ״ס לפי׳ א׳
במוס׳ (ה .ד״ה שכנגדו) ,ולמזו״א (ט׳ ס״ג) גם לסי׳ ב׳.
וי״ל לפ״ז דרק במקום שיש סזקה פטרינן ליה ,ולא בנסכא
דר׳ אבא ולא האידנא.
ולס "ז מבואר דבגוונא דסנוני על פנקסו דודאי אתד משקר
ול״ש הן תזקה ,אבל גס ל״ש להשטע ,דלא מהני
מידי ,שסיר הקשה הש״ס דלא נשביע ולא ישלם.

כשר) שכתב בהדיא נגד זה ,מאבד שיין אישתמוטי ,ע״ש.
וצ״ע .וצ״ל דרש״י רצה ליישב ההו״א דמיירי בלי עדות,
וצ״ע מה הסברה.
ובעיקר דברי הגמ׳ י״ל דסד״א דלא תלינן בהשתמטות
אא״כ שברור לנו שיש סיבה להשתמטות כגון
במלוה ,אבל באופן שאין מי שאמר שאבד ,לא תלינן בזה
לקולא להכשירו ,דאין לפנינו לידת הספק לזה.

תד״ה שבועה וכו׳ והנה בתומש (שמות כ״ב ז׳) סרש״י
שנשבע שלא שלח יד ,ע״ש בפרשת שומר מנס ,ושם
(כ״ב י׳) בפרשת שומר שכר כתב גס שלא פשע ,וצ״ע.
ולעיל (ה .רד״ה צריטם) כתב שבועה שלא שלח יד ,ובד״ה
ד׳ שומרים כתב גט שומר סנס שנגנבה הימנו,
ומשמע שזה עיקר השבועה ,וצ״ע.

דף ו ,ע״א

בענין חפיסת מטלטלין בחובו
ותו הא דמני ר״ת שניהם נשבעין ונוטלין מבעה״ב נימא
מגו דמשיד אממונא משיד אשבועתא וכו׳ .הנה
הגרע״א (ג׳ ע״ב ד״ה בא״ד וכן) ר״ל דט היכי דלא משיד

א) רד״ה אטי וכו׳ שמא מלוה ישגה יש לו עליו ע״ז ומטר
בו ששכמה ויכפור בו והולך ומוקף בטליתו

אשבועמא לא משיד אממונא ,לכן אי״צ שבועה נגד עד אחד,
מאסר דטו״ב איכא חזקה שאינו גחל ,ולכן בנסכא דר׳ אבא
דליכא מזקה זו נגד העד ,שסיר נאמן העד ובזה אמד
משאיל״מ מדאורייתא ,דנהי דאיכא סזקה שאינו גחל ,הא
מ״מ אין זה נגד העד וכה״ג נאמן ע״א כשנים וחייב לשלם
מה שמטף .וע׳ טת הלוי (ל״ז אוח ה׳ ו׳) לס״ז האידנא
דסשיד אממונא טפי משבועה שוב חייב מדאורייתא לשלם.

ונשבע שיש לו בה דמי חציה ,וטליח זו שלו ,דהא אפילו
גלימא דעל כתפיה שעטד ליה ,עכ״ל .תזיק בדברי רש״י
דבע״ח שתפס לגוביינא מהני תסיסה .ומש״כ מטר בו
ששכמה ויכפור ,נראה דכונתו ליישב אפי׳ למ״ד (ב״ק כ״ז
ע״ב) דלא עטד איניש דינא לנסשיה ,מ״מ מודה הוא
במקום ססידא .ואמנם קי״ל עטד טנא לנסשיה ,וי״ל דרצה
לבאר לכו״ע או דס״ל דמה דעביד איניש טנא לנסשיה אינו
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א) בעשרת הדברות שכלל ישראל כולו שמעו בנבואה במעמד הר סיני,

ומבואר ברש״י (משפטים כ״ד י״בן שכל שש מאות ושלש עשרה מצות בכלל עשרת
הדברות ,והרי הם מצות יסודיות להרבה מצוות ,ובהם נאמר בפרשת יתרו (כ׳ י״ד)

לאו דלא תהמר אשת רעך ועברו ואמתו ושורו והמרו וכל אשר לרעך ,ובפרשת
ואתחנן (ה׳ י״ח) ולא תהמר אשת רעך ולא תתאוה בית רעך שדהו ועבדו ואמתו
וכל אשר לרעך .ונצטוינו בזה על חמרה ותאור ,,וראוי לברר מה נאסר בזה ,וכיצד
נוכל להשריש בלב קיום יסוד שנגד הטבע ,שהרי אמרו במשנה (מכות כ״ג ע״ב)

גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן ,הפורש מהן על אחת כמה וכמה

שיזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות ,ונגד החמדה והתאוה הזו
באה התורה לאסרה ולהרחיקה מלב בני ישראל ,וכל הרוצה לקיים מה שמצווה,

מוטל עליו לברר הגדרים ולהשתדל להגיע לשלמות קיום מצוותיו ורצונו ית' ,בין
בגוף הלאו ובין בכללות ענין מידת החמדה.

בירור גדר האיסור
ב) כתב הרמב״ם (הלכות גזלה פ״א ה״טן כל החומד וכו' כל דבר שאפשר לו
שיקנהו ממנו והכביד עליו ברעים ,והפציר בו עד שלקחו ממנו ,אע״פ שנתן לו
דמים רבים ,הרי זה עובר בל״ת ,שנאמר לא תחמד .ואין לוקין על לאו זה מפני
שאין בו מעשה .ואין עובר על לאו זה עד שיקח וכר ,עכ״ל .והראב״ד שם הקשה
הא כן יש מעשה ,מה שלקחו בסוף .אבל דעת הרמב״ם מבואר במגיד משנה דסובר

שהאיסור על חמדת הלב ,ע״ש ,והביאור דמה דבעינן שיקח ממנו היינו ששיעור
החמדה כל כך שהביא לידי מעשה ,אבל האיסור החמדה ,ולא המעשה.

ג) ובהלכה ב׳ ,כל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו וכל כיו״ב משאר
דברים שאפשר לו לקנותן ממנו ,כיון שחשב בלבו היאך יקנה דבר זה ,ונפתה לבו

בדבר ,עבר בל״ת ,שנאמר לא תתאוה ,ואין תאוה אלא בלב בלבד.
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בהלכה יא ,התאוה מביאה לידי הימור ,וההימור מביא לידי גזל וכו׳ .יב .הא
למדת שהמתאוה עובר בלאו אחד ,והקונה דבר שהתאוה בהפצר שהפציר בבעלים,

או בבקשה מהן ,עובר בשני לאוין וכו' ,ואם גזל עובר כשלשה לאוין .עכ״ל.

המתבאר מדברי הרמב״ם ,שיש לאו בעצם תאות לבו על דברים ששייכים
לחבירו ומיועדים לשימושו ,וכבר עבר על איסור אם נמשך אחר דברים שאינם

שלו ומעלה מחשבות שרוצה לעצמו .וגם לאו דלא תחמוד נאמר על חמדת הלב,
ואע״פ שאינו עובר עליו אם לא הגיע לידי מעשה ,מכל מקום העבירה בזה לא
המעשה ,אלא שגודל החמדה נמדדת בזה ,שאם הפציר בהבירו עד שימכור לו או
יתן לו ,בשיעור גדול של החמדה שהביאה לזה ,זהו השיעור של עבירת הלאו,

ולכן הוד .לאו שאין בו מעשה( .ע״ש השגת הראב״ן ,ואבן האזל).

המפציר בחבירו ולוחצו

ז־) בשערי תשובה (ג׳ מ״ג) הוזהרנו בזה ,שלא להתעולל עלילות ברשע לקחת

שדה וכרם וכל אשר לרענו ,גם כי נתן מכרם .והוזהרנו על מהשבת הדבר הרע

הזה ,שלא נסכים במחשבתנו לעשות ,שנאמר לא תחמיד .ואם יכסוף אדם שימכור
לו חברו שדה או כרם או אחר מחפציו ,ולא יש את נפשו למכור ,ואם יפצור בו

ברוב דברי תחנונים יבוש להשיב פניו .אסור לפצור בו ,כי זה כמו הכרח
ואונם.

והחומר לקהת כל חפץ והוא איש נכבד ,שאם ישאל שאלה ,אור פניו לא
יפילון ,אסור לשאול מעם רעהו מקח או מתת בלתי אם ידע כי נתון ירנן
לו בנפש חפצה ,ולא ירע לבבו בתתו לו .עכ״ל.

ומשמע מדברי רבנו יונה ז״ל ,כי גם אם יש כפק ,שמא רוצה ואולי אינו
מתרצה בלב שלם ,גם זה כלול ,שהרי כתב בלתי אם גידע כי נתון יתן לו בנפש

חפצה ,ונראה לכאורה שזה גם כולל באופן שחבירו רוצה למכור את עצם החפץ,
אבל לא במחיר שהקונה רוצה ,והוא לוחץ עליו באופן שמתבייש לסרב לו ,שהרי

במחיר הזה אינו רוצה למכור כלל ,ורק מצד הלחץ מתרצה ,הרי זה כלול גם כן

באיסור.
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האבן עזרא (יתרו כ׳ י״ד) כתב ,אנשים רבים יתמהו על זאת המצוד ,.איך

יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בלבו ,כל מה שהוא נחמד למראה עיניו.
ואתה אתן לך משל ,דע כי איש כפרי שיש לו דעת נכונה ,והוא ראה בת

מלך שהיא יפה ,לא יחמוד אותה בלבו וכו׳ כי ידע כי זה לא יתכן.

ואל תחשוב זה הכפרי שהוא כאחד מן המשוגעים שיתאוה שיהיה לו כנפים לעוף
לשמים ,ולא יתכן להיות וכו' ,ואמרו חכמים (מו״ק כ״ח ע״א) בני חיי ומזוני לאו

בזכותא תליא מילתא אלא במזלא .ובעבור זה ,המשכיל לא יתאוה ולא יחמוד,
ואחר שידע שאשת רעהו אסרה השם לו ,יותר היא נשגבה בעיניו מבת מלך בלב

הכפרי ,על כן הוא ישמח בחלקו ,ולא ישים אל לבו לחמור ולהתאוות דבר שאינו
שלו ,כי ידע שהשם לא רצה לתת לו ,לא יוכל לקחתו בכחו ובמחשבתו

ותחבולותיו ,על כן יבטח בבוראו שיכלכלנו יעשה הטוב בעיניו .עכ״ל.
)1

ובבית הלוי עה״ת כתב שגם בלא״ה ל״ק ,שגם כשאדם מתאוה לדבר שיכול

להשיגה ,אם בדרך הילוכו צריך לילך על נהר הקפוי מקרח ,ובדרך ריצתו נחלקה
רגלו על הכפור ,וחשב ליפול ,הרי באותו רגע שנחלקה רגלו ונטה ליפול ,הרי זה
יבטל ממנו כל התאוה ,שהפחד מהנפילה שהיא סכנת נפשות שישבר הקרח ויטבע

בנהר ,העביר ממנו כל רצונו ,שכן יסר הי״ת בטבע ,שגם מעט פחד מבטל כל

התאוה והחמדה ,וא״כ אחרי שהתורה הזהירה בלאו דלא תחמוד ,אם היה לאדם
יראה מן האיסור ,אפילו יראה קטנה כיראה מהנפילה ,שוב לא יחמוד כלל.

וכתב דבזה מסולקת טענת אנשים על מעשים רעים ,שהיה להם התגברות
היצר חזקה שלא יוכלו לעמוד נגרו ,כי אילו היה להם מעט יראת ה׳ ,והיה מעלה

על לבו האיסור ,הרי היצר היה מתבטל לגמרי .וזה שאמר הכתוב מה ה׳ שואל

מעמך כי אם ליראה וגו' ,כי במעט יראה ,לא קשה כלל לקיים הכל ,כי היצר בטל
ומבוטל .וזה מה שאמר הכתוב בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו .ורוק

היטב.

ובשם מרן הגרי״ז ז״ל אומרים ,שאע״פ שבבית הלוי כתב תירוצו על קושיית
האבן עזרא בתורת תירוץ נוסף על מה שתירץ האבן עזרא ,אבל בעל פה זה היה
אצלו בגדר תמיר ,על האבן עזרא ,שהרי לק״מ ,דפשוט שבשעה שיש איסור ,הפחד
מהאיסור מבטל כל חמדה ,וזה היה אצלו בחוש כן,
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הרי לפנינו דרך להתחנך נגר תאוה וחמדה לכל דבר שנאסר ונתרחק מהי״ת,
בין מצד עצם האיסור ,ממילא זה מחוץ לתחום של כל צד שאיפה אצל המאמין,
ובין מצד יראת חטא הראויה ,ושאדם צריך לקנותה ולהתרגל ולהתחזק בה ,שיפחד
מלעבור על ציוויו ורצונו ית׳ ,עד כדי כך שבטל ממילא כל רצון ,שמא ח״ו אין

הוא חי כפי רצון יוצרו.

מידת החמדה

ז> באבן שלמה (ג׳ ב׳) כל העבירות והחטאים באים מחמדה כמו שכתוב ,כי

לא תחמוד בולל כל הדברות וכל התורה ,והסתפקות ,שהוא ההיפוך ,הוא יסוד של

כל התורה .והוא אמונה שלמה שלא לדאוג דאגת מחר יכו׳ ,עכ״ל.
והבנת הדברים י״ל כי השולט על תאותו וחמדתו ,משתעבד ליוצרו ,ואין עינו
בממון חבירו כלל ,ולא בגדולתו ,כי אין של חבירו מוכן עבורו ,וחי עם בטחון

והסתפקות ,ובמדות אלו גם שאר התאוות אין להם שליטה עליו ,כי אינו חומד
ומתאוה לכל מה שהי״ת הרחיק ממנו כדברי האבן עזרא הנ״ל באות ה׳ ,ופחד
החטא מבטל כל תשוקה זרה כדברי הבית הלוי.

ח)

ובספר שערי הקדושה לרבנו חיים ויטל ז״ל ,תלמידו המובהק של קדש

הקדשים האר״י ז״ל (חלק ב׳ שער ד׳) כתב ,החמדה אב הטומאה ,כי היא
מביאה לשנאה וקנאה ,ומביאה לידי גזל ושבועת שקר ולידי רציחה ,והיא
העשירית שבעשרת הדברות שקולה ככולן ,כי עינו לא תשבע עושר וכר .ואמרו
רז״ל ,התאוה מוציאה את האדם מן העולם ,כי מטרידו מעסק התורה ומקיום
מצותיו ,והוא כופר בהשגחה ,שאינו מאמין שהכל בהשגחתו ית׳ וכר .אבל הבטחון
אין מעלה כמותו וכמש״ב אשרי כל הוסי בו וכר .עכ״ל.

והנראה מהדברים האלה שחוץ מעיקר האיסור שנאסר בלא תחמוד להפציר
בחבירו ,גם כלול בזה ציווי על עיקר המידה כולה של חמדת הממון.

ההפסד הגדול

עור מצינו באבן שלמה (ב' ר> מי שנמשך אחר התאוה מפסיד אף מדותיו
ט)
הטובים שבטבע תולדתו ,והנמשך אחר החמדה .מאבד המדות הטובות
ברכת אברהם <טאמרים והדרכות>  -מידות והשקפות ארלנגר ,אברהם בן שמשון רפאל עמוד מס (103הודפס ע״י תכנת אוצר הווכ<
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שהרגיל עצמו בהן מנעוריו ,מפני שאין לו פנאי להשגיח על עצמו מפני

טרדתו ,וכל שכן שלא ישבר מדותיו מחדש .עכ״ל .ומקורו בביאור הגר״א במשלי
(ו׳ כ״ז כ״ח> שמפרש מש״כ שם אם יהלך איש על גחלים ורגליו לא תכוינה,
שההולך תמיר למרחקים ,ורודף תמיד בשווקים ורחובות מחמת חמרת הממון ,הוא
מאבד מה שהרגיל עצמו בנעוריו ,שאינו בטבע ממש ,ובקל יסור ממנו ,והוא אינו
שת לבו לזאת מחמת טרדתו.

«) ובמסילת ישרים (פי״א) כתב ,הנה חמדת הממון היא האוסרת אותו במאסר
העולם ,ונותנת עבותות העמל והעסק על זרועותיו ,כענין הכתוב ,אוהב כסף לא

ישבע כסף ,היא המסירה אותו מן העבודה .הנה כמה תפלות נאבדות ,וכמה
מצות נשכחות מפגי רוב העסק ויגיעת המון הסחורה ,כל שכן תלמוד תורה.
וכבר אמרו ז״ל לא מעבר הים היא ,באותם שהולכים מעבר לים בסחורה ,וכן שנינו

(אבות פ״ב מ״ד!) לא כל המרבה בסחורה מחכים .היא המוסרת אותו לסכנות
רבות ,ומתשת את כחו ברוב הדאגה ,אפילו אחרי השיגו הרבה ,וכן שנינו (שם ז׳ן
מרבה נכסים מרבה דאגה .היא המעברת פעמים רבות על מצות התורה ,ואפילו על
חוקות השכל הטבעיים ,עכ״ל.
הרי לפנינו דברים ברורים מבעל ההגדרות המדויקות ,הרמח״ל זצ״ל ,ואין הוא

מגזים אלא פורם לפנינו את המצב לאמיתו של דבר .הרי ברוד שמרוב חמדה
טרודים לא רק בריבוי של זמן אלא הראש שקוע מאד בתשוקה אחרי כסף ,וכל

עניני עסקו מעסיקים את מחשבות לבו בעת התפלה ,במקום להיות דבוק בהי״ת

בתפלה ותחנונים .גם יש נסיונות בשמירה על זמן קריאת שמע ותפלה ,וכן בערב
שבת קודש להפסיק במוקדם ולהסיר מלבו טרדות העסקים ולקבל השבת ולקיימו
כראוי לשבת היום לה' ,ועוד הרבה נסיונות בשמירת העיניים ובייחוד וכו׳.

לכן צריך שמירה יתרה ,והעוקר מלבו חמדת הממון ,גם בעוסק במלאכתו

באמונה ,ועוסק במיעוט סחורה ,יוכל לעמוד בכל נסיונותיו ,ולכוון לבו
לשמים.

<א> עוד כתב שם במרת הנקיות ,אחרי בירור ענין גזל ואונאה ,כללו של
רבר ,כמו שחמדת הממון רבה כן מכשלותיו רבים .וכדי שיהיה האדם נקי מהם
באמת ,עיון גדול ודקדוק רב צריך לו .ואם נקה ממנו ,ירע שהגיע כבר למדרגה
ברכת אברהם <מאמרים והדרכות>  -מידות והשקפות ארלנגר ,אברהם בן שמשון רפאל עמוד מס (104הודפס ע״י תכנת אוצר החכ1
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גדולה ,כי רבים יתחסרו בענפים רבים מענפי החסידות ,ובענין שנאת הבצע לא

יכלו להגיע אל מחוז השלמות וכו׳ עכ״ל.

לשם שמים

יב) באבן שלמה (ב׳ ח׳) לא יאמר האדם מה שרודף אהד התאוה והחמרה הכל
הוא לשם שמים ,כי פלש ומאזני משפט לה' ,לפלס כמר כונתו לה׳ וכמה לתאותו.
עכ״ל.
ושם (אות ז׳) לא יאמר אדם אלך מעט אחר התאוה והחמדה ,ואח״ב אפרוש

מהם ,כי כיון שמתחיל למשוך אחריהם ,נטרד והולך מן החיים הנצחיים לגמרי ,כי
קשה מאד לפרוש מהם ,ואף מי שיש בו יראה ותורה ומצות ,כשנמשך אחר התאוה
יאבד הכל .עכ״ל.

והמעיין בביאור הגר״א על משלי (ב' י״ט) יראה שמפרש בענין זה הך קרא,
כל באיה לא ישובון ,ולא ישיגו ארחות חיים .ע״ש שהתאוה היפך התורה.
ועוד ע״ש באבן שלמה (ב׳ י״ג) שכתב התאוה אין ראוי לילך אחריה כלל ,אבל

חמדת הפרנסה והממון אינו אסור לגמרי כמש״ב למען יברכך ה׳ בכל
מעשה ידיך ,רק שיהיה באמונה ,ולא יגע בממון שאינו שלו .עכ״ל.

הרי לפנינו הדרך הישרה ,בלי בהלה ורדיפת הממון ,בלי לחץ ותשוקה יתרה ,אלא

בדרך חובת ההשתדלות להשיג פרנשתו במנוחה ובטחון בה׳ ,ותורתו קבע ,ותפלתו
רחמים ותחנונים בלב שלם.

זהירות

יג> עוד מאמר מאבן שלמה (ג׳ ג׳> במצודת החמדה נלכדים לפעמים גם בני
תורה ויראה ,מפני שבתחלה היא מראה פנים לדבריה ,שהיא נצרכת ליישוב

העולם ,וטוב תורה עם דרך ארץ ,ומשם נמשך אחר המותרות ,ואומר שהכל צורך
לו בכדי שיוכל ללמוד בהרווחה ,ולהביא טרף לביתו ,ואחר שמשיג כל זה ,יאמר
כי נצרך לו להניח לימי הזקנה או החולי ,אבל רבות מחשבות בלב איש ובו׳ עכ״ל

ואחרי אזהרה זו ראוי לכל מי שנוגע לו ,שלא יחליט על דעת עצמו אלא

יתייעץ עם רבותיו או ידידים תלמידי חכמים ,אם הגיע זמנו שכן ראוי לו ,וכן אם
ברכת אברהם <מאמרי□ והדרכות>  -מידות והשקפות ארלנגר ,אברה□ בן שמשון רפאל עמוד מס (105הודפס ע״י תכנת אוצר החכג
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שיעור הזמן המוקדש לפרנסתו מוצדק לפי צרכיו ,או שיהי׳ נתבע על ביטול תורה,

ועל חמדת הממון ,כי לחבירו אין יצר בזה ויוכל לראות בדרך האמת ולשקול
במאזני צדק מה חובתו כלפי שמיא.

ובספר חסידים לר״י החסיד (שכ״ג) כתב ,יותר טוב להתחבר עם עם הארץ

שוותרן בממונו במשא ומתן מלהתחבר עם תלמיד חכם שעצרן וקפרן .עכ״ל.
ורואים מזה הסכנה להדבק במדת החמדה שצריך לזה שמידה יתירה.

מוסרי הרמב״ם בזה
יד) בהלכות רעות (פ״א ה״א) פתח הרמב״ם ,רעת הרבה יש לכל אחד ואחד

מבני אדם וכו׳ ,ויש שהוא בעל תאוה ,לא תשבע נפשו מהלך בתאוה ,ויש שהוא
בעל לב טהור מאד ,ולא יתאוה אפילו לדברים מעטים שהגוף צריך להן ,ויש בעל
נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל ממון העולם ,כענין שנאמר אוהב

כסף לא ישבע כסף ,ויש מקצר נפשו ,שריו אפילו רבר מעט שלא יספיק לו ,ולא

ירדוף להשיג כל צרכו .עכ״ל.

ושם (הלכה ד׳) הדרך ישרה היא מרה בינונית שבכל דעה ודעה מכל הדעות

שיש לו לאדם וכו' ,לפיכך צוו חכמים הראשונים שיהא ארם שם דעותיו תמיד,
ומשער ומכוין אותם בדרך האמצעית וכו׳ ,וכן לא יתאוה אלא לדברים שהגוף צריך
להן ,ואי אפשר להיות בזולתן ,כענין שנאמר צדיק אוכל לשובע נפשו ,וכן לא

יהיה עמל בעסקו אלא להשיג דבר שצריך לו לחיי שעה ,כענין
שנאמר טוב מעט לצדיק וכו׳.
ועע״ש (בהל׳ ה׳) ומצווין אנו ללכת בדרכים אלו הבינוניים ,והם הדרכים

הטובים והישרים שנאמר והלכת בדרכיו .עכ״ל.

טו) ובפרק ב' (הל״ז) וכן לא יהיה בעל נפש רחבה נבהל להון ,ולא עצב ובטל
ממלאכה ,אלא בעל עין טובה ,ממעט בעסק ועוסק בתורה ,ואותו מעט שהוא
חלקו ,ישמח בו וכו׳ .עכ״ל .ובפרק ג׳ (הל״ב) צריך האדם שיכוון לבו וכל מעשיו
כולם לידע את ה׳ ברוך הוא בלבד וכו׳ כיצד כשישא ויתן או יעשה מלאכה ליטול

שכר ,לא יהיה בלבו לקבוץ ממון בלבד ,אלא יעשה דברים האלו כרי שימצא דברים
שהגוף צריך להם מאכילה ושתיה וישיבת בית ונשיאת אשד ,וכו׳ עכ״ל.
ברכת אברהם <מאמרים והדרכות>־ -מידות והשקפות ארלנגר ,אברהם בן שמשון רפאל עמוד מס (106הודפס ע״י תכנת אוצר ה!
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טז) ובהנהגות תלמיד חכם כתב בפרק ה׳ (הל״י) ת״ח מכלכל דבריו במשפט,

אוכל ושותה וזן את אנשי ביתו כפי ממונו והצלחתו ,ולא יטריח על עצמו יותר
מדאי וכו׳ .ובהלכה י״ג ,משאו ומתנו של תלמיד הכם באמת ובאמונה ,אומר על

לאו לאו ,ועל הן הן ,מדקדק על עצמו בחשבון ,ונותן ומוותר לאחרים כשיקח
מהן ,ולא ידקדק עליהן וכו׳ .ואם נתחייבו לו אחרים בדין .מאריך ומוהל להן ומלוה

וחונן וכו׳ ,ולא ירד לתוך אומנות חבירו ,ולא יצר לאדם לעולם בחייו וכו׳.ואדם שעושה כל המעשים האלו וכיו״ב ,עליו הכתוב אימר ויאמר לי עבדי אתה,
ישראל אשר בך אתפאר .עכ״ל.

הנחמדים מזהב
יז) ובספר כד הקמח לרבנו בחיי (ערך חמדה) מסיים ענייני החמדה בזה״ל,
ועל כן צריך האדם להזהר מאיסור החמדה ,שלא יחמוד דבר מכל קניני העולם
השפל הזה ,לא אוצר נחמד ושמן ,אלא תורה ומעשים טובים בלבד ,שכתוב בהן

הנחמדים מזהב ומפז רב ,החמרה הזאת בלבד היא מותרת ,וכמו שאמרו קנאת
סופרים תרבה חכמה .וכן החמדה בהקב״ה ,שיכסוף ויחמוד להיות מן הכת המשיגים
אותו והחוקרים אחר ידיעתו .וכן שיחמוד לשבת בצלו ולהיות במחיצתו .וכן אמר

שלמה ע״ה ,כתפוח בעצי היער ,כן דודי בין הבנים ,בצלו חמדתי וישבתי ,ופריו
מתוק לחכי .עכ״ל.

ברכת אברהם <מאמרים והדרכות>  -מידות והשקפות ארלנגר ,אברהם בן שמשון רפאל עמוד מס (107הודפס ע״י תכנת אוצר החכ1
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בביאור מחלוקת הרמכ״ם והדאב״ד כגדרי
לאו דלא תחמוד.

שיג

עוד כתב הרמב״ם [כהל□׳ "] "כל המתאווה ביתו או
אשתו וכליו של חבירו ,וכל כיוצ״ב משאר
דברים שאי אפשר לו לקנותם ממנו ,כיון שחשב
בלבו היאך יקנה דבר זה ונפתה לבו בדבר ,עבר בלא
תעשה ,שנאמר לא תתאוה ,ואין תאוה אלא בלב
בלבת׳.

א
איתא בפרשה [פר נ׳ פס׳ י־ד] "לא תחמוד בית רעך
לא תחמוד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו

וחמורו וכל אשד לרעך".
ואיתא במכילתא "ובדברות האחרונות נאמר
[פר׳ יאי™־!] ולא תחמוד וגוי ולא תתאוה,
לחייב על החימוד בפני עצמו ועל התאוה בפני
עצמה".

עוד איתא במכילתא "לא תחמוד יכול אפילו
בדבור ,ת״ל [פר׳ «קנ] לא תחמוד כסף וזהב
עליהם ולקחת ,מה להלן עד שעושה מעשה ,אף
כאן עד שעושה מעשה".
חזינן מדברי המכילתא דאיכא הכא שני איסורים
נפרדים ,אחד הוא על עצם התאוה בלב
דע״ז הוא עובר איסור ,אף דהוא לא עשה בזה שום
מעשה בפועל רק היה זה בגדר של הרהור עבירה,
מכל מקום אסרה התורה את התאוה לממון
חבירו ,כיון דירדה תורה לנפש האדם דאם לא ידע
לעצור בעד עצמו סופו להיגרר לעוונות חמורים
יותר ,ולהכי אסרה התורה את עצם החמדה בלאו,
ואין זה בגדר "הרהורי עבירה" אלא ההרהור
היא העבירה בעצמותה.

והכי איתא במכילתא "ללמדך שאם התאווה סופו
לחמוד ,ואם חמד סופו לאנוס ולגזול ,שנאמר
וחמת שדות וגזלו" הרי ד״התאוות" היא תאוה
שבלב ,שמביאה לתוצאה של חמדה ,ו״חמדה" היא
כבר עצם ההשתדלות בדבר ,דעושה מעשים להשיג
את הדבר ,וכמו שמשמע במכילתא דאם התאוה
סופו לחמוד ,היינו דאם התאוה הרי כבר יעשה
מעשה כדי להשיג הדבר.
והכי נראה לשון הרמב״ם (נפ״א מהלי׳ נ»״א פלס ע׳] "כל
החומד עבדו ,או אמתו ,או ביתו וכליו של
חבירו ,או כל דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו,
והכביד עליו ברעים ,והפציר בו עד שלקחו ממנו,
אף ע״פ שנתן לו דמים רבים ,הרי זה עובר בלא
תעשה ,שנאמר לא תחמוד ,ואין לוקין על לאו זה
מפני שאין בו מעשה ,ואינו עובר בלאו זה עד שיקח
החפץ שחמד ,כענין שנאמר לא תחמוד כסף וזהב
עליהם ולקחת לך ,חימוד שיש בו מעשה".

ובהלכה י״א כתב "התאוה מביאה לידי חימוד,
והחימוד לידי גזל ,שאם לא רצו הבעלים
למכור אע״פ שהרבה ברעים יבוא לידי גזל ,שנאמר
"וחמדו בתים וגזלו" ואם עמדו הבעלים בפניו
להציל ממונם ,או שמנעוהו מלגזול ,יבוא לידי
שפיכות דמים ,צא ולמד ממעשה אחאב ונבות"
עכ״ל.
כיאור פלוגתוז הרטנ״ם והראכייד ז״ל

כ
ברם דברי הרמב״ם ז״ל צריכים עיון ,וכמו שכבר
השיגם הראב״ד ז״ל וז״ל "אמר אברהם ,לא
ראיתי דבר תימה גדול מזה ,והיכן מעשה גדול
מנטילת חפץ! אבל היה לו לומר מפני שהוא חייב
בתשלומין ,שהרי הוא כגזלן שחייב להשיב את
הגזילה ,ולפיכך אינו לוקה ,וגם זה חייב להשיב את
החפץ לבעליו" עכ״ל.
וכוונת דבריו נראה לבאר ,דכיון דכל מהות
החמדה היא בהשתדלות להשגת הדבר
ובהשגתו ,ובלא זה אינו עובר רק על "לא תתאוה"
א״כ אין לך לאו עם מעשה גדול ממנו ,ומאי טעמא
נחשב לאו זה ללאו שאין בן מעשה! לפיכך פירש
הראב״ד דהטעם דפטור משום דלאו זה ניתן
לתשלומין ,דומיא דגזל דאין לוקין עליו כיון דניתן
לאו זה לתשלומין ,ואין לוקה ומשלם.

ובביאור פלוגתת הרמב״ם והראב״ד כתב המגיד
משנה ז״ל דשורש פלוגתתם הוא בביאור
דברי הגמי בב׳׳מ ניץ ה׳ פ״נ) בסוגיא דמיגו דחשיד
אממונא חשיד אשבועתא ,דהקשו לפי״ז על שיטת
רב הונא דאמר בהמפקיד 1יף ל״י פ״ק דמשביעין
שומר חנם שנגנב או אבד ממנו הפיקדון ורוצה
לשלם ולא להישבע ,שבועה שאינה ברשותו,
דחשדינן ליה דרוצה את החפץ לעצמו ומעלימו
מהבעלים ,דיודע הוא שהבעלים לא ירצה למכרו
לו ,ולפיכך אומר הוא שנגנבה או אבדה ממנו.
והקשו בגמי דאי חשיד אממונא חשיד נמי
אשבועתא ,לא נשביענו את השבועה הנ״ל
כיון דהוא חשוד לעבור על לאו דלא תחמוד עבור
תאוות ממון ,וכמו״כ ישבע לשקר בשביל החמדה
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הנ״ל ,ותרציע בגמ׳ דלא תחמוד בלא דמי משמע
לאינשי ,וכאן הרי רוצה הוא לשלם ,וא״כ מורה
הוא היתר לעצמו דאינו עובר על לאו דלא תחמוד,
הלכך אין הוא חשוד אממונא ,משמע בגמ׳ דמכל
מקום עבר על האיסור הנ״ל ,רק דסבור הוא דאינו
עובר על האיסור מחמת שמשלם ע״ז ,וטעם הדבר
דעובר "בלא תחמוד" אף ששילם לו ממון כיון דלא
רצו הבעלים למכרו לו עד שהפציר בהם והרבה
עליהם רעים ,וזוהי שיטת הרמב״ם ז״ל.

ברם לא כל הראשונים ז״ל מפרשים כך את שיטת
הגמי ,דיעוין בתוס׳ בסנהדרין
מעיקיא סטי מל קא  pwדמה שאמרו משמע לאינשי הוא
גם אליבא דאמת ,דלא אסרה תורה איסור לא
תחמוד רק אם לא נתן דמים ,אבל אם נתן
דמים אין את האיסור הנ״ל.
1ק־ כ״ה פ״ג ל״ה

ונראה דהראב״ד ז״ל מפרש את הגט׳ באופן
שלישי ,דמה שאמרו בגט׳ לא תחמוד בלא
דמי משמע לאינשי ,ואין הדבר אמת ,אלא אף אם
שילם איכא לא תחמוד ,ומכל מקום אינו נחשב
"חשוד אממונא" כיון שטעה בדעת התורה דסבר
דלא תחמוד הוא בלא דמי ,אבל אליבא דאמת
איכא איסור לא תחמוד אף אם שילם דמים ,אבל
כ״ז מיירי כשהבעלים נותרו בסירובם ולקחו מהם
על כרחם ,אבל אם נתרצו הבעלים ודאי אינו שייך
לאיסור לא תחמוד.

וסברתו נראה לבאר ,דע״כ לא מיירי דהבעלים
הסכימו לבסוף רק שעשו זאת מחמת
כורח ההפצרות של הלוקח ,דאם כן ,לא גרע ממאי
דאמרו בב״ב [יף מ־ס ע״א] "תליוהו וזבין זביניה
זביני" דמקח בעל כורחו חשיב מקח ,ואי נימא
דאיכא לאו ד״לא תחמוד" בגוונא דהסכימו
הבעלים על כרחם ,יש לתמוה היאך חל המקח,
דהרי קים לן כדעת רבא בתמורה [יף ר ע״א] "כל
דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני" ולוקין
על המעשה הזה אף ע״פ שלא חל ,כיון שעבר
אהורמנא דמלכא ,ולפי זה לא היה המקח יכול
לחול כלל ,ואמאי אמרו בגט׳ תליוהו וזבין זביניה
זביניי!
אלא ע״כ דליכא איסור ד״לא תחמוד" בגוונא
דהמוכר הסכים ,דמה לי אם היה לאונסו
מחמת שהזוזים אנסוהו או מחמת סיבה אחרת,
כל שלבסוף הסכים וגמר בלבו למוכרו יש כאן
מעשה מכר ,ובכה״ג ליכא איסור דלא תחמוד,
ואיסור דלא תחמוד נאמר רק באופן שלא נתרצו
הבעלים כלל ,ונטל הלה את החפץ על כורחם ונתן
להם ממון ,דוח כעין מעשה גזילה ,רק דבמעשה
גזילה אינו נותן דמים כלל ,וכאן הוא נותן דמים,
וזהו למעשה החמסן שמוזכר בגט׳ בב״ק [ק׳ ס״ג ע״א
ויעוץ שם בחוד״ה חמס! יהיב דמי].

הלל

אבל הרמב״ם ז״ל פליג עליה וס״ל דליכא נפקמ״נ
לענין איסור דלא תחמוד אם הסכימו
הבעלים לבסוף ,דהאיסור הוא מצד עצם החמדה
שחמד ממון חבירו ,וזה שלבסוף הסכימו הבעלים
לא מוריד את חומרת האיסור ,דרצון התורה היה
שרק כאשר הבעלים רוצים למכור את החפץ
שלהם מצד שיש להם ענין במכירה אז יהיה מותר
לקנות החפץ ,ולא שהקונה יביא את המוכר למכור
לו החפץ ,דאם יהיה דבר זה מותר סופו שאם
יעמדו הבעלים ולא ירצו למכור לו את החפץ יגזלם
(וכמו שנתבאר במכילתא שהבאנו לעיל} לפיכך אסרה התורה
את הקנין הנ״ל גם אם לבסוף נתרצו הבעלים
בדלית ברירה.

אלא דמכל מקום קושית הראב״ד מצריכה עיון,
דהרי בגט׳ דב״ב [ק־ מ״ע ע״א] מוכח דתליוהו
וזבין זביניה זביני ,ואי נימא דעוברים באופן הנ״ל
על לאו דלא תחמוד לא היה למקח הנ״ל לחולי ע״ז
תירץ הרב המגיד ז״ל דכיון דמצינו בגזילה דחל
הקנין היכא דעשה בו שינוי כמו גזל צמר ועשאו בגד
דאינו צריך להחזיר את גוף הצמר כיון שקנאו בקנין
שינוי !במאעא «״ק דש «!ל ק־ ב־נ ע״ק אע״ג דעבר על
דאיסור גזילה ,ה״ה כאן חל הקנין אע״ג דעבר על
איסור תורה ,יעוי״ש במ״מ ז״ל ,ודו״ק.

טיטן קי״ח
בענק כל דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד
לא מחני.
[חלק הטסתעף מהענין הקודם]
א

לעיל הבאנו דהרב המגיד ז״ל מתרץ דעת הרנוכ״ם
דקנין מבד חל אף שעוברים על איסור דלא
תחמוד דומיא דקנין גוילה שחל אף שעוברים על
איסור גוילה ,ולכאורה דברי המ״מ הנ״ל תמוהים
מאד ,דמה ראיה הביא מדין גוזל עמר ועשאו בגדים
דקונה בשינוי דה״ה כאן.
דבגט׳ דתמורה [יף י׳ ע״א] הקשו על רבא מגזל
דרחמנא אמר לא תגזול ותע (נ״ק דף ! rע״ש
"הגוזל עצים ועשאן כלים ,צמר ועשאן בגדים,
משלם כשעת הגזילה" תיובתא דרבא {שאמר כל דאטר
רחמנא לא תעבד א■ עביר לא מתני והבא חוק , ptmומשנינן התם,
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אמר לך רבא ,שאני התם דאמר קרא אשר גזל
כמה שגזל ,ובשיטמ״ק שם גרס כמה שגזל ,ישנו
כמו שגזל ,יחזיר ,ואם לאו לא יחזיר.

הרי דישנו לימוד מיוחד שבא לרבות שינוי בגזל
דמחמת זה קונה הוא בשינוי ,ולולי האי קרא
באמת לא היה קונה כלל אף אם היה שם שינוי,
והיה לו לשלם כדהשתא כיון דחוי כפיקדון בידיו,
ואם הוקר הוקר לבעלים ,וע״ז חידשה התורה
דמהני מעשה הקנין ,ולפיכך משלם כשעת הגזילה,
ותינח גזילה דנתרבה דקונה הגזילה לשלם דמים,
אבל לגבי לא תחמוד דהחפץ נמצא במצב כפי
שנטלו מן הבעלים ,מנלן לחדש דמהני קנין דיוכל
להחזיקו בידו ולעשות בו ככל קנייני בעלות.
וביתר הרחבה נראה לבאר ,דלא דמי מילתא דקנין
גזילה לקניו דהכא ,דהתם בגזל צמר ועשאו
בגד נחדש דקונה בשינוי כיון דהוי דבר חדש שבא
לעולם ,ואין זה החפץ שגזל ,וממילא ירד הדין של
"והשיב את הגזילה" שנמצא על החפץ שמחייב את
השבת החפץ לבעלים ,אף שמקור הבגד הוא
מהצמר שעשה מכל מקום השינוי קונה מחמת
שדבר חדש בא לעולם ואין זה החפץ שקנה.2“,
אבל אין זה משום שנעשה כאן מעשה מקח
וממכר בין הגזלן לנגזל ,דהרי אין דעת
הנגזל מסכמת כלל על המעשה הנ״ל ,וצועק הוא
על כל זה ככרוכיא ,ואפילו הכי אין הדבר מועיל לו
כלל ,אף שבכל מערכות הקניינים אי אפשר לקנין
לחול בלי דעת הבעלים ,וא״כ חידוש הוא דבזה חל
הקנין ,ואף אם אמרה התורה דמהני אי אפשר
ללמוד ממנו למקום שצריכים לדעת קונה ומקנה,
ובנידון דידן דצריך הקנין לחול על פי דרכי
הקניינים ,וכל שחסר בדעת מקנה וקונה אין הקנין
יכול לחול ,ומנלן לחדש דחל הקנין אפילו אם
נעשה הוא באיסור!

כמו״ב יש לתמוה דלא קאי כל זה למסקנא ברש״י
ורק למי ! ,!fernדהנה בגמי התם בסוף הסוגיא
!ק־ ו מ־י 4הקשו דמאחר דכל הקושיות תורצו הן

אגל אם הספן מדק במהופו אינו קונה אף הירא דאיכא
יאוש נעצים מק דנעשחה כאן מנירה של גדלה ,והדין

ד״והשינ" מונע לקטן להול ומה שקנה השפן הוא רק מדק
קליני אונסים ,שנעשה הגולן על השפן נשומר עי שישיגנו
לנעלים ,אגל נאשר נעשה שיטי גמור עם יאוש נקנה לו הספן

לגמרי מק שאק וה הוופן שנגזל ורק דיש לנמל עליו מניעם
דמים.

הלל

שטו

אליבא דאביי והן אליבא דרבא ,א״כ מה נפקמ״ג
איכא בין רבא לאבייז ותירצו בגט׳ דהנפקמ״ג
תהיה לגבי שינוי ,דלאביי דסבר מהני ,שינוי
קונה בגזילה ,אבל לרבא דסבר לא מהני אין
שינוי קונה ,ורבא סבר כמ״ד דאין שינוי קונה
בגזילת ,יעוי״ש ,וא״כ לפי״ז אין שינוי קונה
כלל בגזילה ,וא״כ ליכא לסבור שינוי קונה רק
אליבא דמ״ד דמהני ,דלא הוי להלכה.

ברם נראה דאין מינה קושיא כלל על הרב המגיד
ז״ל דקאי לשיטת הרמב״ם ,ולשיטת הרמב״ם
ע״כ אי אפשר לפרש את הסוגיא כרש״י ,דהרי
שיטת הרמב״ם דשינוי קונה ,וא״כ צ״ב היאך ניישב
את ההלכה ,דמחד גיסא אית לן כרבא דכל דאמר
רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני ,ומאידך סבירא
לן כשיטה דשינוי קונה! אלא ע״כ צ״ל דהרמב״ם
יחלוק בפירוש הסוגיא על רש״י ,ויפרש באופן אחר
דברי הגמי ,דלא פליגי בשינוי ,ויעוי״ש ברש״י פירוש
אחר בסוגיא ,או דגירסא אחרת היתה לפניו בביאור
הגמי הנ״ל ,ודו״ק היטב.
ר׳ אלחנן הי״ד מחדש ראליבא דהט״ם צריכים חלת
קנין בגדלה

כ

וראיתי בקוב״ש להגרא״ו זצוק״ל הי״ד [™•ס נ־ר ,אוי!
ין״א] שעמד כבר בקושיא הנ״ל ,דיש לחלק
בין קנייני גזילה דחוא קניו הנעשה ממילא ואין
צריך לזה דעת קנין ,לתליוהו וזבין על כורחו של
המוכר דיש בזה איסור דלא תחמוד דבעינן התם
דרכי הקניינים ,ואפשר דלא יחול הקנין ,ומכח
האי קושיא הוכיח הגרא״ו דדעת המ״מ דאי
אפשר לקנות גזילה בשינוי בלי דעת קניו.
וראיה יש להביא מדברי חתוס׳
י־׳ה מסו שעל גס גדלה] דמאי דלא קני לר׳
יהודה בנתן צמר לצבוע לו אדום וצבעו שחור
כיון דלא נתכוין לקנות בשינוי ,ואי אין שינוי
צריך דעת קנין מאי טעמא אינו קונה! אלא ע״כ
דאף שינוי צריך דעת קנין ,הלכך צריך לכוין
לקנות בשינוי והתם לא נתכוין האומן לקנות
הצמר בשינוי.
בהגוזל [רף 5״« פ־ג

ולפי״ז יצא חידוש גדול לדינא דאם תהיה הגזילה
ברה״ר לא יוכל לקנותו הגזלן אע״פ שנעשה
בו שינוי ,כיון דצריך לדרכי הקניינים כדי לקנות
בשינוי ,ואין שינוי קונה ממילא ,וא״כ צריך שרשותו
תקנה לו בעת שנעשה השינוי.
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אלא דבזה עדיין לא ניחא דברי הרב המגיד ז״ל,
דמכל מקום לא תלוי הלאו דלא תחמוד
בחלות הקנין ,דהרי אף אם לא ירצו הבעלים
למכור לו את החפץ יעבור על לאו דלא תחמוד,
וא״כ לא שייך כלל הענין של כל דאמר רחמנא
לא תעביד אי עביד לא מהני ,זת״ד הגרא״ו
הי״ד ,וצ״ע בכוונת דבריו.
ביאור לט״ד לא טחני לטח שחט כשבת אין שחיטתו
נבילה.

ונראה לבאר דבריו ,דהנה לכאורה יש לתמוה
לרבא ,אמאי שחט בשבת אין שחיטתו
נבילה ,וכן בשחט אותו ואת בנו תהיה שחיטתו
נבילה!

ואין לומר דאה׳ע ,דלהדיא איתא בגמ׳ חולין [ק־ י־י
ע״א! דשחיטת שבת מותרת ,ובגמ׳ שם [ >pקירו
ע״א] הקשו דכיון דכתיב "לא תאכל כל תועבה" כל
שתיעבתי לך ,ומינה ילפינן לאסור בשר וחלב
באכילה ,א״ב שוחט בשבת ליתסר ,דהא כל
שתיעבתי לך הוא ,ותירצו עלה "כי קודש היא" היא
קודש ואין מעשיה קודש ,ואקשינן ,חורש בשור
ובחמור ,וחוסם פי פרה ודש בה ליתסרו ,דהא
תיעבתי לך הוא ,ותרצינן ,השתא ומה שבת
דחמירא מעשיה מותרים ,הני לא כ״ש יעוי״ש ,הרי
דליתא בהו האי חסרון.

ואין לומר דכבר נתבאר בגט׳ התירוץ דאיכא לימוד
מיוחד דשחיטה מותרת ,דמכל מקום צ״ע
אמאי לא הביאו כל זה בגט׳ בתמורה והקשו
ותירצו כפי שהביאו בגט׳ שם באורך קושיות על
שתי השיטות ,והקשו ותירצו שם לכל שיטה ,ואלו
כל הני לא הביאו בגט׳ כלל ,משמע דאין לזה כל
שייכות ע□ הכלל הנ״ל ,וצריך ביאור בענין.
הנוב,׳■ כחדש כלל ,כל טעשח וא״כא כתורה הד טהר של אי

שחט בשבת כבר נעשה מעשה להוציא מידי איסור
אבר מן החי ,ומעשה זה אי אפשר לאפקועי בשום
אופן ,לפיכך נחשבת השחיטה גם לענין זה שיוכלו
לאכול משחיטתו ,והוא הדין לענין איסור ד״אותו
ואת בנו" דאחר דחלה כבר שם שחיטה היא
שחיטה ראויה לעניו אותו ואת בנו ,וכן הדין לענין
חוסם פי פרה ודש בה כבר עבר על העבירה והיאך
ניתן לבטלה.
ולפי״ז נראה לבאר כוונת דברי הגרא״ו הי״ד
דכיון דלאו דלא תחמוד עוברים עם
נטילת החפץ מיד פלוני ,ואין כל שייכות לעבירה
לענין אם זכה בה בקנין ,דבין שזכה או שצריך
להשיב החפץ כבר עבר על האיסור הנ״ל ולפיכך
לא נאמר הכלל הנ״ל ,וא״כ צע״ג לישב דברי
המ״מ[ .ולקמן מדד משב מעט את הקושיא הנ״ל].

קושיא על הנוב״י דא״ב למה הקשו בגט׳ על רבא
טגזילה הרי הנעשה לא ניתן להשיב.

ג

ברם באמת דברי הגאון רבי יעקבקא זצ״ל תמוהים
מאד ,דהרי בגט׳ התם הקשו מקנין גזילה
שקונה בשינוי ואי נימא דהיכא דהמעשה כבר עשוי
ואין ניתן למונעו ליכא האי כללא א״כ אין מקום
להקשות משם ,שהרי בין כה וכה הוא כבר עבר על
האיסור הנ״ל.
והרצתי הקושיא לפני ידי״נ הגאון החו״ב רבי
ברוך מרדכי אטינגר שליט״א ניאש ישימו «סמ
ינ״קאל ונעמיו־ס משפט הסוס והשיב לי דכבר עמד בדברים
בנתיה״ט !מימן ל״י סק״ה] דהעלה שם דין מחודש דכל
שעשה מעשה גניבה ולאחר מיכן עשה שינוי
שקונה ,יש בידו מעשה גניבה חדש.

עניו־ לא טחני ,אכל טעשה שאינו בחורה אינו בכלל הנ״ל.

ובנוב״י [מ«רמ סימן קל״ה] ביאר בנו הגאון רבי
יעקבקא לאנדא זצ״ל ,גדר מתי אומרים
את הכלל של "כל דאמר רחמנא לא תעביד אי
עביד לא מהני" ומתי לא ,ותורף דבריו הם ,דכל
היכא דהמעשה איכא בחזרה ,כמו גבי אונס
שגירש ,דאם יתבטל הגט לא עבר על האיסור ,וכן
במפריש מהרע על היפה או ממין על שאינו מינו,
וכן במימר וכו׳.

ברם אם כבר המעשה בלאו הכי נעשה ולא תהיה
כל נפקט״נ אם המעשה חל או לא לאפקועי
מן העבירה ,כה״ג מודה רבא דמהני ,וכיון שכן אם

ותורף ראייתו היא גט׳ דתמורה דהביאה ראיה נגד
דברי רבא דכל דאמרה תורה לא תעביד אי
עביד מהני ,דאל״כ היאך קונה בשינוי ,ואי נימא
דאין כאן מעשה גניבה חדש ,אלא דיש כאן רק
מעשה קנין דמחמתו הוא קונה ,א״כ מאי קושית
הגמ׳י

אלא ע״כ דעצם הקנין הוא העמקת הגזילה ,שהרי
קודם לכן לא היה החפץ גזול לגמרי שהרי
ברשותו של הנגזל נמי ,דשניהם אינן יכולים
להקדיש החפץ זה משום שאינו שלו וזה משום
שאינו ברשותו ,כמבואר בגט׳ ב״מ [ין־ ו ע״א] ,ועתה
על ידי שינוי נעשה החפץ שלו לגמרי ,וממילא
דנעשה כעת מעשה גזילה מחודש.
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ולהכי אמרינו בגס׳ בהמפקיד
אמר רבה האי מאן דגזל חביתא דחמרא,
מעיקרא שויא זוזא והשתא שויא ארבעה ,תברא
או שתיא משלם ארבעה ,איתבר ממילא ,משלם
זוזא ,מאי טעמא כיון דאי איתא הדרא למרה
בעינא ,ההיא שעתא דקא שתי ליה או דקא
תברה לה קא גזל מיניה ,הרי דבמעשה השתיה
הוי מעשה גזילה מחודשת ,וכיון שכן שפיר
שייכא האי כללא.
[נ״« דף מ״נ ע-א]

אלא דבל זה אתי שפיר לשיטת תנתיח״ט אבל
מחולק עליו ,ותורף
בקצוה״ח !מוק n
דבריו הוא דאין בתברא או שתיה רק דין מזיק ,דאי
הוי בשינוי ,דין של מעשה גזילה מחודשת ,היה לו
לשלם על מה שנשבר מאליו ,דהרי חצירו של אדם
קונה לו בכל שעה ושעה ,וכיון שכן כאשר החבית
שוה ד׳ זוזי כאלו נעשה כאן מעשה גזילה מחודש,
וכיון שכעת שוה החבית ד׳ זוזי לשלם אף על איתבר
ממילא י
אלא ע״כ דכאשר נגזל החפץ כבר יצאה גזילה
מרשותו של הנגזל ושוב אין לחייב על זה
מדין גזילה אלא רק מדין מזיק.

וב״משובב נתיבות" תירץ הקצוה״ח את ראית
נתיה״ט מהגמ< דתמורה ודן 1׳ פ״א],
דמאי דהקשו התם משינוי דלרבא לא לקני ,כיון
דכל דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני,
דלכאורה מוכרח דבשינוי גופא הוי מעשה גזילה
נוספת ,דאל״כ לא עבר בעצם השינוי ,על רצון
השי״ת דכבר בלאו הכי מה שעשה עשוי,
והעבירה קיימת ,אלא ע״כ דבגוף "מעשה שינוי"
איכא תוספת מעשה גזילה.
ברם הקצוה״ח סובר דאדרבה ממקום שבא
להוכיח יש להקשות עליו ,דהרי איכא כללא
דשינוי ממילא נמי קני ,וכיון שכן לא שייכא כללא
דכל דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני.
וראיה לדבר מדברי הפר״ח שכתב בענין ביטול
ברוב דאף דלשיטת הראב״ד איסור
ביטול ברוב לכתחילה הוא דאורייתא ,אפילו
הכי לא שייך כלל לומר דין דכל דאמר רחמנא,
דלא ליחול עליה שם ביטול ,כיון דסוף סוף
השתא נתבטל ,וכן הדין גבי צורם אוזן בכור
דשוחטין על זה ,אע״ג דאמר רחמנא לא תעביד
אפילו הכי מהני ,כיון דלא גרע מנפל בו ממום
מאליו דמהני ,ולא נאמר האי כללא רק בדבר
דצריכים למעשה ולא שייך שיעשה מאליו ,והוא
הדין והוא הטעם יש לומר בדין "שינוי" דכיון
דשינוי מאליו קונה ,אין את הכלל דכל דאמר
רחמנא לא תעביד ,וא״כ עדיין קושיא במקומה

שיז

עומדת ,מאי טעמא שאלה הגט׳ מדין כל דאמר
רחמנא לא תעביד על דינא דשינויי

אלא ע״כ יש לומר דקושית הגט׳ היא מעצם
המעשה גזילה הראשון שמחמתו שינוי קונה,
דאם נימא דלא מהני המעשה עבירה לקנות א״כ לא
תועיל הגזילה לתת דין לשינוי שיקנה מחמתו לגזלן
את החפץ ,אבל לעולם בשינוי גופא אין גזילה רק
דין מזיק ,ולפי״ז מיושבת הסוגיא היטב אף לשיטת
הקצוה״ח ,ודו״ק היטב.

סימן קי״ט
[ח״ג] כיאור פלוגתת הרסב״ם והראכ״ד נלאו
דלא תחמוד אי הוי לאו שיש בו מקשה
א

בהשגת הראב־ד "אמר אברהם ,לא ראיתי דבר
תימה גדול מזה ,והיס מעשה גדול מנטילת
חפץ? אכל היה לו לומר מפני שהוא חייב בתשלומין,
שהרי הוא כגזלן שחייב להשיב את הגוילה ,ולפיכך
אינו לוקה ,וגם זה חייב להשיב את החפץ לבעליו"
עכ״ל.
הרב המגיד ז״ל מבאר דהראב״ד בהשגתו הנ״ל
לשיטתו קאי ,כיון שאת כל האיסור ד״לא
תחמוד" עוברים רק באופן שאין הבעלים מתרצים
למקח וממכר ,וא״כ פשוט הוא דכאשר נוטל
הלוקח את החפץ עושה הוא מעשה גמור של
איסור ,ואין לך מעשה גדול ממנו ,הלכך אי אפשר
לפרש הטעם דאין לוקין עליו דהוא לאו שאין בו
מעשה.

אלא הטעם דהוא לאו דניתן לתשלומין ,דכיון שלא
היתה דעת הבעלים מסכמת למעשה המקח
הנ״ל מתחייב הלוקח להשיב החפץ לבעלים ,ולכך
אין ללקות עליו ,דאין לוקה ומשלם דומיא דלאו
דגזילה.

אבל הרמב״ם ז״ל דפליג על הראב״ד בזה וסבר,
דאף כאשר הבעלים מתרצים למעשה מכר
עובר הלה על לאו דלא תחמוד ,ובכה״ג הרי לא
עשה מעשה ,דהרי את גוף לקיחת החפץ עשו
הבעלים עצמם ,אלא דאת האיסור של לא
תחמוד מכל מקום עבר הלוקח ,כיון שבא החפץ
אליו על ידי השתדלות אסורה ,הלכך אין הלאו
הנ״ל נחשב כלאו שיש בו מעשה ,דעצם
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ההשתדלות גופא לא חשיב מעשה
נפה! ,הלכך לא נתן הרמב״ם טעם דהוי לאו
שניתן לתשלומין ,דמי לא מיירי דהסכים המוכר
למעשה מכירה הנ״ל ,דכה״ג חל המעשה מקח
ואינו מחוייב להשיב החפץ ,ואפילו הכי אינו
לוקה על הלאו? אלא ע״כ דהוא מטעם דלאו
שאין בו מעשה ,ות״ד הרב המגיד ז״ל ,יעוי״ש
היטב.
(יהוא רק דינור

ברם הדברים עדיין לא מבוארים כל צורכם ,דכמו
שאין הרמב״ם יכול לפרש דהוי לאו שניתן
לתשלומין ,כיון דאיכא פעמי□ דהחפץ קנוי לו
ואינו צריך לשלם עליו ,הוא הדין דאינו יכול לפרש
דהוי לאו שאין בו מעשה ,דמי לא מצינו פעמים
רבות שאין הבעלים רוצי□ את המעשה מכירה
כלל ונטל הלוקח החפץ בעל כרחם דכה״ג עבר על
איסור דלא תחמוד בידים? וכמו כן אם הקונה
שוכר או שולח אליו אנשי□ שיכבירו על המוכר
בדיבורים או במעשי□ כדי שלבסוף יאולץ למכור
את החפץ ,וכי כל זח לא יחשב כמעשה?? וצ״ב
בכוונת דבריו.
הברכת פרץ מבאר דלהרמכ״ם עיקר ההימור הוא
כלב ולפיכך לא הוי מעשה.

כ

וראיתי ב״ברכת פרץ" [לגאון
לפרש שיטת הרמב״ם ,דלהרמב״ם גדר
הלאו של לא תחמוד שונה לחלוטין מכפי שפירשנו,
דכמו שלאו דלא תתאוה הוי רק בלב ,כך גם לאו
דלא תחמוד הוא בלב ,דכן עצם החמדה היא בלב,
דאף הוא משמש לשון של תשוקה ורצון ,רק
דנתחדש גדר חדש בלאו דלא תחמוד ,דאי אפשר
לעבור על לאו דלא תחמוד בלי שהמעשה יניב
תוצאות להשיג את החפץ.
י-קייש נפל הקה״י זצוק״ל]

דהיינו דזהו גדר ושיעור לחמדה ,דרק חמדה כזו
שמניבה את התוצאות הנ״ל ,כזו חמדה
עוברים עליה בלאו דלא תחמוד ,אבל אם הדבר
נשאר רק בגדר מאוויים של הלב אינו עובר רק
על לאו של לא תתאוה.

נמצא לפי״ז דאין נפקמ״נ בין לאו ד״לא תחמוד"
ולאו ד״לא תתאוה" מבחינת הרצון שבלב,
דשניהם מסמלים את הענין של תאוה ורצון לחפץ
של השני ,רק החלוקה היא בגדר ובשיעור של
האיסור ,דלאו דלא תתאוה כל כולו הוא בלב,
דעצם המחשבה לחפוץ בדבר של חבירו אסור הוא
בתכלית ,ובזה גופא כבר עבר על הלאו של לא
תתאוה ,ואלו לאו דלא תחמוד הוא כבר בשלב
השני ,לתרגם את המחשבה לשפת המעשה ,דכל

שהמעשה שלו לא הניב תוצאות לא עשה מעשה
חמדה מושלם ,וכיון שכן אין המעשים שנעשו
לצורך השגת הענין חלק מן העבירה כלל ,רק
תנאי בעבירה ,דבלא זה אין הוא יכול לעבור על
העבירה הנ״ל.

וכעין זה איכא גבי פיגול ,דעל מחשבת פיגול אין
לוקין כמבואר במס׳ זבחים [ק־ נ״מ פ״נ] כיון
דהוי לאו שאין בו מעשה ,אע״פ דאי אפשר לחשב
בקדשי□ רק בד׳ עבודות הקרבן [שרעה קנלה הולנה «׳קה),
כיון דאין העבודות הנ״ל חלק ממעשה העבירה רק
תנאי במעשה עבירה ,דאי אפשר לחשב מחשבת
פיגול רק כאשר הוא עושה עבודה המתרת את
הקרבן ,אבל גוף העבירה היא עצם המחשבה,
לחשוב לאכול את הקרבן חוץ לזמנו או חוץ
למקומו ,והוא הדין כאן ,אין העבירה כאן עצם
ההשתדלות להשיג את החפץ ,אלא התאוה
והחמדה היא העבירה ,והפעולות שהוא עושה
בשביל שהחפץ יהיה שלו הם התנאי שיעבור את
האיסור הנ״ל ,הלכך אין נחשבת העבירה הנ״ל רק
בגדר לאו שאין בו מעשה.

ג
ולפי״ך יוצא דהרמב״ם והראב״ד חלוקים בגדר
הלאו של "לא תחמוד" דלהרמב״ם הוי
לאו זה במחשבה ,והפעולות ה□ התנאי לעבירה.
אבל הראב״ד ז״ל יסבור דגדר הלאו הן הפעולות
שעושה להשיג את החפץ ,דכיון דחילקה התורה
את הלאו לשנים ,דישנה עבירה שהיא בלב ולא
חתאוה} וישנה עבירה של לא תחמוד ,ע״כ דהן שתי
סוגי עבירות נפרדות ,והעבירה של לא תחמוד היא
ההשתדלות להשיג את התאוה ולהוציאה לפועל.
הלכך אם הבעלים עדיין מתנגדים למעשה הנ״ל
והוא נוטל את החפץ בע״כ ,הרי מעשה זה
הוא הלאו של לא תחמוד ,ואסרה התורה את מי
שנוטל חפצו של חבירו בע״כ כמו שאסרה התורה
לגזול ,רק דלאו דלא תגזול הוא ליקח חפץ בלא
דמים ,ולאו דלא תחמוד ליקח חפץ בדמים."5

ווהו החמסן שמכואר כגמ׳ כסנהדרין נדף כ״ה פ״נ]
שהוא פסול לעדוס ,אלא דהסם מנואר שכל פסולי הוא רק
מדרכנן ,דמני הסם "הוסיפו עליהם אס הממסנין" ,וככר
עמדו מה נסוס׳ דלעולם היה צריך סמסן להיום פסול

לעדות מדאורייתא ,כיון שהוא עוכר על לאו דאוריימא דלא
מחמוד ,אלא דכיון דלא משמע להו לאינשי דאינא איסור

דלא מחמוד כנתינת דמים ,לא פסלוהו ,יעוי״ש כמוס׳.
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ועתה לפי״ז דסובר הראבי׳ד ,דהאיסור דנטילה
בלי רצון הבעלים הוא הלאו דלא תחמוד,
שפיר אפשר לקרותו "לאו שניתן לתשלומיך"
כיון שהוא נמצא בידו בלי רשות ,וא״כ יש עליו
חובת השבת החפץ כמו באיסור דגזילה.

אבל לשיטת הרמב״ם דבכל ענין עובר הלוקח
על איסור ד״לא תהמוד" כיון דהלאו הוא
לחמוד ממון חבירו בלב ,וכל הענין של ההשגה
הוא רק תנאי בלאו ,נמצא דלאו זה אינו ניתן
לתשלומין ,דהרי על חמדת הלב לא שייך לשלם,
ואף אם לא נתרצו הבעלים ונטל הלוקח את
החפץ בלי רשות אין זה שייך לעצם הלאו של לא
".־תחמוד ,דאין הרצון או אי הרצון חלק בעבירה
של לא תחמוד ,אלא דאם לא נתרצו הבעלים
עבר הלוקח מלבד האיסור דלא תחמוד גם על
־-־,איסור דלא תגזול ,ומה שנתחייב בתשלומי!
ובהשבה אינו עבור הלאו דלא תחמוד רק עבור
הלאו דלא תגזול ,ולכך אינו לוקה על הלאו הזח
כיון דהוא ניתן לתשלומיך ,אבל על לאו דלא
תחמוד אי אפשר ליתן טעם זה ,כיון דהעון הוא
על החמדה שבלב ,ודבר זה אינו ניתן לתשלומיך
נמצא דהרטכ״ם והראנ״ד הלוקים בחרתי:

א) בגדרי האיסור אם הוא בלב או במעשה,
ב) אימתי עוברים על האיסור ,דהראב״ד
לשיטתו דסובר דאין העבירה עצם התאוות רק
הנטילה ,ממילא צריך שתהיה הנטילה שלא ברצון
הבעלים דאם היה זה ברצון הבעלים חשיב זה
כמכר רגיל ,אבל הרמב״ם דלשיטתו אזיל דעצם
התאוות ממון חבירו היא העבירה ונטילתו הוי רק
תנאי במעשה ממילא דכבר אין נפקמ״נ אם נתרצו
הבעלים אם לאו ,ודו״ק היטב.

ולפי המהלך הנ״ל מיושבת קושית הקוב״ש על

המיט
ד

ונראה היה בדוחק גדול ליישב קושית הקוב״ש
שהבאנו לעיל על הרב המ״מ ז״ל.

שיט

של החפץ היא תנאי ושיעור במעשה ,וכיון שהשיג
החפץ ונמצא ברשותו מה לי אם הוא קנוי לו אם
לאו.

ברם נראה לענ״ד דמכל מקום עיקר כוונתו
בהשגת החפץ היתה שיהיה חפץ זה קנוי לו
ולא רק שיהיה בהישג ידו ,והא ראיה ,שהרי לא
בא לגזול ממנו החפץ אלא פעל רק על ידי מעשה
קנין.

ואם אמנם איתא ברמב״ם  Mמהמכל״א] שאיסור
האיווי והחמדה הוא משו□ שיבוא לבסוף
למעשה גזילה ,נמצא דהעיקר אצלו שיהיה חפץ זה
ברשותו בכל מחיר ,מסתברא לן דכל זה שייך רק
בגוונא דלא יעלה מבוקשו לגמרי ,אבל היכא דיעלה
מבוקשו בדרך היתר אין הוא חפץ בשום פנים ואופן
לעשות מעשה באיסור ,דלא שביק איניש התירא
ועביד איסורא ואצלו הדרך הראשונה היא
ההתירא.

דכיון דלא תחמוד בדמי לא משמע לאינשי,
כדמוכח בגט׳ דב״מ 1ק׳ «• d״ pחושב הוא
דהמעשה שעושה עכשיו הוא בתכלית הכשרות,
ואע סהדי דרוצה הוא לעשות קנין בישרות
ובכשרות ,ואם היה יודע שאין חפץ זה קנוי בידו
אלא הרי הוא גזול לא היה רוצה בכך.
נמצא דעדיין עיקר המטרה שלו היא בהשגת
החפץ ע״י מעשה קנין ,דבזה נראה לו
דנעשה הדבר ביושר ולא בגזילה ,וכיון שכן
השגת המטרה של החמדה היא בעצם חלות
המעשה קנין ,רק אם הוא נוטל חפץ בכח ואינו
מסתכל על דעת המקנה אם נוחה דעתו בזה,
בזה הוא גילה דעתו שלא איכפת לו המעשה
קניו אלא רק השגת החפץ וכה״ג הוי גדר
החמדה אף בלא קנין.
אבל מי שחפץ הוא להשיג החפץ דרך מעשה
הקנין אין מעשה העבירה נעשה רק כאשר
הוא משיג את החפץ ,וכיון שכן נגמר המעשה
קנין בעבירה ,ושפיר היה מקום לכלל של "כל
דאמר רחמנא לא תעביד" וע״ז תירץ המ״מ
מלאו דגזילה ,אלא שעדיין הדברים דחוקים
ביותר.

!דאתיי שחמדת הממון נעשינו ממילא אץ מקים לקושיא מגל
דאמר רחמנא לא מעמד ,כיון מם אם לא יקנה מר הממרה
עשויה ,ולינא נפקמ״נ אם יקנה אם לאון.

ה

ראם אמנם נתבאר ב״ברכת פרץ" דאף להרמב״ם
עיקר איסור חמדה הוא בלב ,ורק ההשגה

ונראה לישב שיטת המ״מ בדרך מחודשת קצת,
דסבר דרך אחרת בביאור העניו ["ראה דיש
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מהלו מה י.ם נאמסמס ו״ל] ,דכוונת התורה היונה דאם
נעשה מעשה על ידי עבירה לא יועיל לו מעשה
זה ,וכגון א□ גזל צמר ועשאו בגד דקנאו בשינוי
דכל חלות הקנין של שינוי הוא כתוצאה
מהאיסור דהרי אם לא היה כאן מעשה גזילה
לא היה הקנין יכול לחול .א״כ נימא דלא יועיל
לו האיסור.

כלומר דיהשב הדבר כאלו לא גזל ,והרי ודאי
דאם לא נעשה מעשה גזילה אין מקום
לקנות אף אם היה כאן מעשה שינוי ,ונימא דלא
יהני האיסור לקניו ,דקנס קנסה התורה
דהמעשה שעשה לא יפיק לו רווחים.

ואם כן שפיר מובנת קושית המ״מ דאמאי אמרו
בגט׳ דב״ב [י!־ מ״י! ע־א] תליוהו וזבין זביניה
זביני ,דהיינו דהחפץ קנוי לו לגמרי ,והרי כדי
להשיג את החפץ הנ״ל היה עליו לעבור את
האיסור של חמדת הממון.

הלל

שהרי רק בגלל הלחץ וההשתדלות שלו הביא
הדבר שהמוכר מכר לו בע״כ את החפץ,

ולולי זה לא היה מוכר לו כלל ,נמצא דהרויח
את המקח שיהיה שלו על ידי מעשה איסור ואס
נימא הכלל של כל דאמר רחמנא לא תעביד הוא
קנס שלא ירויח על ידי המעשה איסור שלו כלל,
א״כ היה לנו לקונסו דלא יהיה קנוי לו החפץ
כלל ,וממילא דיהיה עליו חובת השבת החפץ
לבעליו ,ומאי טעמא אמרו בגט׳ דזביני זביני?
וע״ז תירץ דילפינן ליה משינוי דקונה אע״ג
דאיכא התם הכלל הנ״ל ואפילו הכי אינו נקנס.

אלא דמכל מקום קשה עליו הקושיא שהבאנו
לעיל ,דהרי לגזילה יש לימוד מיוחד
שמחמתו הוא חל גם באופן של עבירה ,ומנין לנו
ללמוד שיחול לאיסור דלא תחמוד! ויעוץ
ב״מנחת חינוך׳ [מציה לח] מה שהאריך בדברי
המ״מ הנ״ל ,ויש עדיין מקום לאריכות דברים,
וקצרתי כאן בגלל אורך היריעה.

>------------־ ------------

תם ולא נשלם שבח לא-ל בורא עולם!
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איל«א p׳ בכוחם יהי׳ קדוש א״ר ולא שכנר ר,חש אלא p׳ פרק פ״ח נרב
וסנה לפ׳ז הדבר ממוה מה סייעמא מזה ללנה דפיח שאני דהא חשה ה" ממחצה
ודאי של ישראל ויש לו חז׳ מיק משא״כ ס׳ בכור ממחלם לידה כולד הס׳ עליו ואין
לישראל יומר חז׳מכהן וז׳להרשנ׳א נמשו׳ סי׳ש״א ס׳נכורס׳גמור הוא ונא
אתחזק ני׳ ישראל יומר מכהן ולא כהן יומר מישראל אנל הקפיקום ישראל
המחזק נהו לגמרי נגופו של פ״ח ליכא חכי ני׳ דאי לא פרק למימה אזל וכו׳
ושה ודאי אמחזק ניר נעלים ע»ש וכן החזיק בסברא זו השךנס׳ מ״כ וא>כ
מה סייעמא הביא חח לרנה והנראה דהי׳קשה להרמב״ס מה אמרינן יהא קדש
ולא שכנר קדוש הא p׳ דאוריימא לשיטתו עומר מן המורה ואיך שיין לומר גני׳
שכבל קדוש והוא קי׳ עלומה ולכן ס״ל להרמנ״ס דהכא שאני מון שהנהמה
5ח '1שלא ילדה והס׳ הוא אם ילדה א״כ הוי כאקנע איסירא שמודה בזה הלמנ׳ם
ג״ב דאסור מה״ח וכמיש בה' שננוח כמ״דדאיקנע איסורא ע״ש נכ״מ ולח״מ וכמו
נני אשהשנסגיש׳ס׳גיחשין שמניא א״מ להוי אקנע איסור׳שלמ״ד אקנע אסור׳הוא
שפ״א הי׳אקנע הגם שכעח הוי ס׳ אם ים כאן איסור כלל וכ״מ ממוס׳ כמונוח
כ״ג רה הנא עליו נא״ח קאי שתירצו שלק לא קאינחנואת דחז׳ דייקא מרעה
לנתקה ע״ם וקשה א״כ כס א״ת ליכא א״ו כיק שהי׳ אקבע אף שעמה פקקה החז׳
מביא א*מ וכיב נכ״ג חא״ע סי' כ״ז בהג״ה ונסי׳ מיג להדיא והגם שישלחלק
דכאן דקודם שנולד עחץ אץ שום איסור משאיב אשה הי׳ אז מקודם א׳א
ורע ס־ל לרמב״ם דאין לחלק נזה כי מיד דסיל שמביא א״ת כשאקנע איסורא
הוא עקנלא ולא מקרא כמ׳ש המוי״ט נכלימום ויש להטעים הדבר משוס כיקשהי׳
אקנע שוב לבו נוקפו ולק מניא א״מ ועורש הגאון מ׳ יוסף מפוזנא נניג מים
חאיע סי׳ ב׳ רה וירש עיש וא»כ גס גבי במר היכא שהוא נחז׳ שלא ילדה
מביא איח וא״כ היכא שמביא א״וז ס׳ אישר אקר מהים נזה וכאשר כ׳ חיל
עי׳מהרי״ט והגס שים רוב נגד זה דרוג ממעברות ויולדומירע הוירובאהמלוי
נמעשה ומרש רפ״ג דנטחמ (או שממוקמא כרע דכףל סמון מיעיפא לחז׳
שלא ילדה וסיל לרע שמהיח ח׳ למיעוט עמו״ס נדה לינדהיע ר״מ הואוא׳ע
שפיר אמרינן יהא קחם ולא שכבר קלוש דס׳ כזה אסור עה״ת ועדיין יש לגמגם
בזה הא נולד עלמו לא אמהזק איקורא רק נאם ואדרבה הולד במעי אמו חולץ
הוא דנמר קחשמו מרחם ועדיין קשה מה הקשה יהי׳ קחש ולא שכבר קחש
אן זהמליא בפלוגמא שחד ורד ס״ל בכחונום מאן דמכשל נה מכשל ננסה ורא
סיל מאן דמכשר בה פוסל בבמה ואמר רבה מ״ע דר״א נשלמא איה׳ יש לס חז׳
דכשיוח נסה ל״ל חזי דכשרות והנה נטעם רי לכאורה "ל דלאו מטעם שחז׳
מאם מועיל לנח רק דסילמא׳ שתוקי שבודקין אס אמו תה הי׳ דעם ר׳ מנחם
האחן נמשו׳ ריניש אך הרעיש חולק עליו וס״ל שטעם רי שחז׳ האם מועיל
לנס עי׳ נמשו׳ רגיש סי׳ לכיט וסי׳ רליא וא״כ היה כאן לענין ס׳ בכור חז׳
>  . .האם שלא ילדה מהני דהוי אקבע איסורא גם לגני סולד ופורש פרח בירד
סי׳ ק* ,סולד של ס׳ גחשההויאקנע איסורא נס לגני ולד והוי ס׳ ממזר גרש
וסכה הגם שגני מאן דעכשר נה מכשר ננסה אין שם שום חז׳ לגני מלדמשאיכ
כאן יש לגבי ולד חז׳ חולין במעי אמו מיממאן דס״ל דמאן דמכשל בה מכשיר
ננסה סיל ג״כ כהיג מהני ג״כ היכא דה" שהי׳ לולד חז׳ חולץ וראי׳ עמוס׳
קידושין גני עונדא רגאי נח ס״ו חזז׳ האם של ינאי מהכי לינאי והנס שעונר
במעי זרה זר הוא כמבואר נינמומ קיו ועיש נרייף יראיש שפסקו ק וחכמים
שס ג״כ עורם נזה רק דס״ל פונר לאו נר יחשה הוא וא״כ הרי מבואר דחז׳
האס מועיל לולד נגד חז׳ הולד והיה כאן מועיל לזזי האם נגד הולד והוי שפיר
אקנע אישורא ושפיר פריך יהי׳ קדוש ולא שכנר קחש כיון דהוי אקבע איסורא
 'Pאסור מהית אמכם למאן דס״ל דמאן דמכשי בה פוסל בבמה מטעם שבמה
אין לה חז׳ נשחת כ״ש ננ״ד שיש לולד חז׳ חולץ ל״ק כלל יהי׳ קחש א״ר
ולא שכבר קדיש שבזה הוי ס׳ מהית לקולא ולסיל להרמב״ס ורש המיס׳ כמונות
כ״ו רה אק נשם רידמאןדפוקל בנתה הוא שעשו מטלה גני זנות או יס״ל
דשה שבודקים האס לק מהני יא״כ רבה נכמונוה שם שמפרש הטעם דר״א
דס״ל דפוקל ננסה משוס שאץ לה חזי כשיות מן הקחם ק״ל כרא (כידוע
דק הוא הקוניא שהמפרש הטעס מסתמא ס׳׳נ' ק כמ יש הרן נמשו' סי׳ מ״ט)
ושפיר מוקיס רנה הא' יספיקוה בס' נמר ולח נפרק פיח ושפיר הוי סייעתא
לרנה וזה דא׳ל רם חנא דמסייעלךל׳ך דייקא דס״ל כמאן דמכשיר בה פוסל
בבמה אבל ר׳א מדיפמאורבינא ק״ל כחי בכמונוח שסדמאן דמכשירבהמכשר
נגחה וכן הלכמאוק הרמנ״ס סיל כן וכיחש הגאון מהרי ק הגאון מהרמ׳־פ
נמשו׳ רמ״א p״ כ״ג יס״ע ישפיל קשה יהא קחש א״י ולא שכנר קחש וע״כ
אייר בפ״ח ואץ כאן שום סייעמא לס' בכור וכמ״ש הישנ״א בסשח קי׳ שי«א
החל ילק פסק הימנים מיכ אימ ידיו שאין כאן ראי׳ והדברים ככינים למאד

וח״ק היטיב דבר ירדו אוה״ג הקי יוסף לנדא:
 J’Qלמחומני הרב הגאק הגדול המפורקם מוה׳ אהק משה טויבש נ״י:

' ^^!5מכחנו הניעני אשר פלפל נדבר* חסונמילהרב ממאמן והנני להשיבו
דבר המ״ב יפה מרלחי דהא האיז נמשו׳ מיי׳ סי׳ ה׳ שם איירי שמכל
אס הולדעלמו נכסף וקנה מטעם דאין «ה למשוך כי משיכמהאס ל׳מלולד
דטובד לאו ירך אמו וכמאן דמונח בדקול׳ דמי ע״ש ביאור הדבר כיק שלע
משיכת האם לולד והיי אין מה למשוך ולכן מהני לקנות הוצד עצמו בלא האם
בכסף וכ׳ המה״ד סי׳ ע״ר דמהרמלא סתךע״ז דקי״׳ל עובר לאו יק אמו היא
וכיון שבר מסיבה הוא ל״מ כסף ומו דעונר היא דשלנ״ל כמ״ש האשרי בבכורות
וכרך להקנומ הנהמה לעוברה כמד דקל צפירותיו ויש כאן מה למשוך שהר מוכר
הפרה עלמה לעוברה אז כ׳ דמהכי ואפסי של כישנ״ס דמהני לכשתלד כמיש
הגיא פ׳ נחש ומהרמ אשרי ס״ל כרי שם דפליג מל הישנ״ס ע״ש הרילהרא

ברכת יוסח

דמשו׳מיי׳ שמניא המיב קל דלטונר עצמו בלי ממרח פרה לעוברה מועיל כקף
משום דה״ל דל״מ ממלח פרה לעוברה דלאו יק אמו ולי׳ד לדקל לפירושו 1א״כ
שפיר כמנחי למק דעת המ״ב שאייר שמכר לו פרה מעוברה בכסף שיקנה
הפרה ועוברה וא״כ לשי׳ א־ז קנה הולד מחמת של״ש נו שום קנין דאפי׳ נהמה
לעוברה ל״מ לשי׳ ולק קנה לסולר וממילא קנה נם הנהמה לרעהו דס״ל ממון
שקנה זה קנה נם זה נס״ס חג נהג״ה וכיחש ואין סברא לומר דבק״ס חג מייח
ששניהם עקרים בקנינו משא׳יכ בדי! היקב עיר,ר קנינו הבהמה ול״ש ממון שקנה
הולד קנס הבקעה זה א״ס כלל והבףונחש כחרה דלא מחמוד נישיא^"נאמרה
דא״ז עז׳ עצות ול׳ר לאונאה הנה גזל אץ מפויש להדיא לאיסור בב!נ רק
שנלמד מכל עץ הגן ולא גזל וא״כ שפיר ייל ולא חמס היינו ניהיב דמי שלא
ברצון המוכר ג״כ אסור רק דלא מצינו דישראל לישראל יהא מומר ונעמיס
יהי׳ אסור ולכן כיון דלישיאל אסור משוס לא החמוד שוב ממילא לעמ״ס נ״כ
אסור מלימוד של מכל היק הנן ולא חמס והוי אצלו כמו איסור גזל ועמיש
המוס׳ סנהדרין נ״ט רה ליכא על כעוברם דכומי חייב וישראל פטור ואע״ג
דעטור לא שרי והיה כאן אף דישראל לא עבר על לא תגזול כשממן דמים רק
על לא מחמוד מ״מ כיון דלישראל אסור שוב לעכו״ם ג״כ אסור מטעם דלא
יהי׳ חמור מישראל ועמ״ש המקנה שם רה או בחמס לפרש מונס החוק׳ ב״ע
שב׳ לעבור בג׳ לאוץ אף שנים׳ למשה וסי׳ הוא שלא תגזול עונד מיד ולא
מחמוד עובר מהיה נעת שעושה קנץ אף שנומן דמים ע״ש וח״ס נ»כ דומה
לגזל דהא אין משבימין רק כשיש חן ממון עי׳ ח״מ פ״ז קב״ה ואעפיכ הניע
שנועה למוען נאבד אף שממן הדמים שמא עיניו נתן בה ולכן נס גבי ב״נ
נכלל זה באיסור ודחק |ו«ה שהקשה כמרה על המקנה למה צריך רש׳י בחולץ
לפרש משוס לסקוני שררמין הרי יכול להחזיר לו מעות ז״א דדעם רשיי דאפי׳
מאן לשל גזל עמ׳ם אסור הוא יק מטעם חיה ערש* ,סנהדרין נ״ז דיה ישראל
בכוש ושם אייר נגזל ממש וכ״כ הדש״ל שזה דעת ישי וא״כ בל״ז קשה על
רשי הא מה״ח מומר לישראל לנזול ולמה ליש״י זה הטעם הנ״ל א״ו כ,ון
שמדרנק אסור מטפס ח״ה הוצטק לטעס הנ״ל א״כ שה ח״ל דלחמס ולי מן
דמים נ״כ יש שה ואסור מדרנק ושפיר הוצק יש ׳י לטעם הנ״ל ־ ומ״ש
במונח הרשנ״א והרא״ה דעכחס אץ לו מז׳ ממון היא רק היכא דרובא ישראל
אבל לא לעמן שאר דוכמילא נראה לי כיון חכול לטעון קי״ל דאני מהמיעוט
ומאי בינו לנץ ישראל ולומר כיק דהק׳ בעצמותו נרע זה לא כ׳ כלל הרא״ה
והרשניא נס המעיין נמשח הרמנ״ן יראה שז״א נחש ואולם נ״ל מונמם הנס
שגזל עכחם אסור ע״מ כשנותן להם דמי עבור החפץ או דמים אחרים עבור
אלולשאי ליקח מהעמים בלא דעחו א״זחבוב ממון לגני׳ כיון חשראלישאי
ליקח ממנו בלא דעמו ע׳׳מ ליק לו מעוח אחחס וכשילקח ממנו שוב
אח״כ א׳ל ליק לו דמים כשיש רובאעמ״ם משא״כ כשמחצה ע״מ אסור לישראל
ליקח אצלו שמ ליק לו דמיסדשמא ישראל הוא ועובר על לא מחמוד כס׳ העקר
ודחק עוד כ׳ כמחה בכוונת הב״ס שקנץ הנהוג נעכו״ם א״צ להעמידו נחז׳
ישראל ולכן ימל הישראל למעון ק״ל ידידי ודאי א״ז כוונת הב״ח דא״כ למה
צריך סישיאל לטעון ק״ל הא בל״ז מפקיסיק מעכחס ונומניס לישראל אפילו
אי בודאי ל״ק נכסף מטעם דאמחק לפכחם ק חנכם כמ״ש ננ״ק ח ק״נ
נומי ויהודי הבאים לחן אס ימל אמה לזכותו בחני ישראל זכיהו בחני
אוסוח זכהו ואמוד לו כך חנכם וענחש הימ״א נמשח סי' נח נדון מה שהדפי׳
ספח מיי׳ נגד הגאון מהרמיע ואם נאמר שנ״מ כשתפס ישראל אחר
טסי
הלא נ״כ אין נ״מ בזה שיכיל להעיז יו'״ל ודו״ק ־ ומ״ש על מה שמדצמי
דמם חרמנים בהא דח״כ כ׳ כמ״י דאין נ״מ לגני האם עצמה הנה הבאמי
במכתבי דנח המוס׳ קידושין גבי ינאי מ״ש על רש״י שמפרש דמייח באין
האם לפניט ומ״מ כ׳_ המוס׳ להשיג עליו ממאן דמכשרבס מכשר בבמה ולומר
דשם צכ׳פיש נ״מ לגבי האם משא״כבנ״ד אין כאן שוס נ״מ לגבי האם ול״ש
גנה חז׳ הנה בח״ש סי׳ כ״ט גני שנרונא כ׳ דל״ש לומי שלא היה פקיקת
השדרה אדרבה אוקיר אחז' שלא היה מוחזקת נשנרונא דמשמע ודאי בכמה
דוכמי דלענץ שלא להוצאה עחז׳ הוא אפי׳ במקום שאינה משתנית ווהימר
לאיסור או איפכא נחש וה״ה בנ״ד שייך לומר שחז׳ עובר אין לה שוס נ״מ
מועיל לולד ותליא נמאן דמכשר בה עכשי בבמה וכאשר כחבמי ונעבור שאץ
דבר חונן נינו לביני לדינא קצרתי דבח מחו׳ אוהינ הק' יום ?,לנדא י
0״ד

להמופלא ומופלג בסורה מוה׳ משה כי׳י

שאל אס מומר להניח נטי נתל תוך עדר של בהמות ישראל
אף שתעברו ממנו הנה מדנח הוחל פ״א דמעילה היט א״ד דלא
אייח שם נענץ איסור קדשים כהוק ואולם בחולין פ״ט דפחך ומי מצית
אמרת וט׳ ואחי לא נצרכה אלא לנפל שלא נתקשרו אינחו נגידין ולא
פרץ הא הזרע קדשים בעצם קדוש ינס בחמורה טחב ע״ב קאער הש״ס אי
דעולה זכר הוא ולאו נר אוליח מכיז מוכרח דזרע של זכר חר וחק יחשב
לעני[ איסור קדשים וכמו שלענץ חני ממונות כשהבהמה זכר של ראובן
בא על נהמה של שמעון פשטא דהולד של שממון לשד ה״ה בנדון זהול״ש
בניד לח! מז דחוששץ לזרע האב ולא הא דזה וזה גורם ומהראוי הי׳ לפלפל
הרנה נזה אך אני עמוס התלאות קצרתי דנח יחדו ה״ק יוסף לנדא

״ה

למחר הרב הה״ג החריף ונקי מחה יחיאל מיכל טויבש
0
וואסלא
JJ״ “1שאלש זה נ' שטעות שהניאו איש א׳ למח״ק מעירקאחעשט שמת
שם והיא האנש מח׳ק מגדולי המשפחה והאמן לא הניח להניאו
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מנדל עמוד מס (82הודפס“ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ל

ברכת פרץ

סובה עמהן במה שהוא גאות לקבל מהן] והוא מתברך בלבבו לאמר הנה נפל
לידו בר נש שאפשר למצח ממנו ,וכבר הוא אצלו בהרשימה של משועבדיו.
והתוצאות מהרחמנות על שכזה המה רעות רבות ,א׳] שמחזקים את
גאותו של זה ובפרט שיתגאה בלבו על מטיביו ,ב] שהלה אינו מכיר טובה כלל
וזהו מדה רעה מאד וכמשי״ת בעה״י ,הג׳] שבכדי להראות שהוא איננו נכנע
כלל להכיו? טובה ,הוא אדרבא משלם רעה תחת טובה ימעמיד פנים כאילו הוא
נפגע מהם ,וכאילו הדריכו את מנוחתו ,וכידוע ליודעים .וזהו מדה מנוולת מאד.
והד׳] שבהתנהגות כזו ,הרי הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו ,ונמצאו
באים לידי שגאה תחת אהבה שהיחד .ראוי׳ לבא ע״י מדת ההטבה .והה׳] שכפי
הרגיל האדם הלזה מוסיף ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו ורוצה שיתנו לו דוקא
כאשר בתחילה ,וכפי הרגיל גם בפעם השני מרחמים עליו קצת אבל לא כאשר
בתחילה והלזה מתקצף כאילו גזלוהו כר ,וסוף סוף שדורש וחתר ודורש עד
שמסתלקין ממנו לגמרי יהלזה געשה שונא גמור למטיביו ,וכ״ז בא ע״י שרחמו
על מי שאץ בו דעה להכיר טובה ,ולכן אחז״ל שאסור לרחם על כיר׳ב כי

תוצאותיו הם צרות רבות ורעות וכשנ״ת .ואפשר דזהו נמי מה שאמרו דיסורין
באץ עליו {על המרחם למי שאין בו דעה] דהיינו יסורין של שילום רעה תחת
טובה ,ושל קסטות ושנאה כבושה וכנ״ל .ועיין עוד חוליו דף קל״ג ע״א בגליון.
ומניעת הכרת הטובה הוא מדד .רעה ומרה מאוד ועיקי הדרך לאהבת השי״ת
ביארו החסיד בחו״ה על יסוד הכרת הטובה .והנני מעתיק מש״כ בברייתא משנת
ר״א פ״ז ת״ל אין לד קשה לפגי הקב״ה יותר מכפיית טובה וכר לא נטרד
אדה״ר מג״ע אלא על כפיית הטובה כר אף אבותינו במדבר לא כעס עליהן
הקב״ה אלא על כפיית הטובה כר וכשהיו אבותינו בארץ לא היו רוב חטאותיהן
אלא כפיית טובה כר מפני מה ענש הכתוב ביותר לכסויי הטובה מפני שהוא
כעין כפירה בעיקר כר האדם הזה הוא כופה טובתו של חברו למחר הוא כופה
טובתו של קונו כר שכפיית הטובה היקשה לכפירה בעיקר כד ,הזהרו שלא
תכפו טובה שכפוי טובה אינו יכול לקבל מלכות שמים ,וע״ש.

פרשת יתרו
בדברות הראשונות בפי יתרו כתיב לא תחמוד בית רעך וכר ובדברות
האחרונות בם׳ ואתחנן כתיב ולא תתאוה בית רעד כר ,ודעת הרמב״ם ז״ל פ״א
מה׳ גזלה ה״ט וה״י שהן שני לאוין מיוחדין ,וז״ל שם ה״ט כל החומד עבדו
או אמתו כר והכביד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו אע״ם שנתן לו
דמים רבים עובר בל״ת שנאמר לא תחמוד ואין לוקין על לאו זה מפני שאין
בו מעשה ואינו עובר בלאו זה עד שיקח החפץ שחמד כענין שנא׳ לא תחמוד כסף,
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וזהב עליהם ולקחת לך חימוד שיש בו מעשה .הלכה י׳ כל המתאוה ביתו כר
כיון שחשב בלבו האיד יקנה דבר זה ונפתה בלבו לדבר עבר בל״ת שנאמר
לא תתאוה כר עכ״ל ,והיינו דלאו דלא תתאוה עובר מיד משהסכים במחשבתו
לקחת דבר זה לכשיהא לו אפשרות והלאו דלא תחמוד אינו עובר עד שיקח
הדבר שחמד.
והנה במש״ב הרמב״ם ז״ל דאין לוקין על לאו דלא תחמוד לפי שאין
בו מעשה השיג הראב״ד ז״ל דהיכן מעשה גדול מנטילת החפץ [דהא אינו
עובר בלא תחמוד עד שיקח החפץ] אבל הו״ל למימר מפני שחייב בתשלומים
שהרי הוא כגזלן שחייב להשיב את הגזילה ע״ש בהשגית ,ועל השגת הראב״ד
ז״ל דאין לך מעשה גדול מלקיחת החפץ כתב הרהמ״ג ז״ל דהראב״ד ז״ל
לשיטתו שם בהשגה דלעיל דאינו עובר בלא תחמוד אא״כ לא אמר הלה רוצה
אניהוזכםהומדינא אכתי היא של חבירו וכשזה נוטל הו״ל גזלן ואזי עובר גמי בלא
תחמוה וא״כ ודאי איכא מעשה רבה דהיינו מעשה גזלה ,אבל הרמב״ם ז״ל
לשיטתו שפסק דאפילו אם אחר ההשתדלות אמר בעל החפץ רוצה אני עובר
בבל תחמוד נמצא דעצם הקניין אין בה איסורא דהא כבר נתרצה אלא
ההשתדלות שהשתדל לרצותו הוא האיסור ובהשתדלות לא הי׳ מעשה עיי״ש
במ״מ ,וצריך ביאור דמי לא משכח״ל השתדלות ע״י מעשה גמורה [ולא רק
פיתוי בדברים בעלמא] כגון שתליוהו וזבין א״נ נתן לו דמים הרבה ועי״ז פעל
שירצה וכיו״ב דאיכא מעשה בההשתדלות והיכי פסק הרמב״ם ז״ל סתמא דאינו
לוקה מפני שאין בה מעשה וצ״ע בכוונת הרהמ״ג ז״ל.
ולכאורה היה נראה לומר דגם בהלאו דלא תחמוד עיקר העבירה היא
החימוד שבלב כדכתיב לא תחמוד שהוא ענין תשוקה ורצון רק ששיעור החמדה
שיש בו אזהרה הוא חמדה כזו שהביאה לידי תוצאת של השגת הדבר ונמצא
שאין ההשתדלות עצמה מעשה של עצם האיסור אלא החמדה המשפיעה על
ההשתדלות היא האיסור ומעשה ההשתדלות אינו אלא תנאי בגדר העבירה של
חמדה [שאינו עובר עד שפעלה החמדה לתוצאות כנ״ל] וכל כה״ג שפיר נחשב
לאו שאין בו מעשה כיון שאין מעשה בעצם האיסור אלא בהתנאי ,וכה״ג
מבואר בזבחים דכ״ט ע״ב דהמחשב בקדשים הוי לאו שא״ב מעשה אעפ״י
דליכא ענין מחשבות בקדשים אלא בשעת עבודה כשעושה אחת מד׳ עבודות
המתיר ונמצא שעושה אז מעשה ואעפ״כ נחשב לאו שאין בו מעשה לפי שלא
המעשה הוא העבירה רק המחשבה אלא שהוא תנאי בגדר המחשבה שאינו
עובר עלי׳ אלא בשעת ד׳ עבודות [וכן אינו מפגל ופוסל אלא בד׳ עבודות]
וה״ה והוא הטעם גם בלאו דלא תחמוד לפמש״כ דהאיסור הוא החימוד שבלב
אלא שהוא תנאי שאינו עובר אא״כ פעלה החמדה [וקצת יש לחלק נד״ד
מהתם וקצרתי] ,ודעת התום׳ שבועות דף ד׳ דהנשבע על הככר שיאכלנו ואח״ב
זרקו לים הוי לאו שא״ב מעשה והיינו כיון שלא הזריקה הוא העבירה רק מה
שלא אכלה ועי׳ מש״כ בזה בארוכה בעה״י בקה״י על שבועות סי׳ ג׳.
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והראב״ד ז״ל שכתב טעם דאין לוקין לסי שחייב בתשלומים והרמב״ם
ז״ל שלא כתב טעם זה אזלי לשיטתם דלהראב״ד ז״ל שעיקר הלאו הוא נטילת
ממונא של חבירו זה ודאי ניתן לתשלומין מדין והשיב את הגזלה אבל הרמב״ם
ז״ל לשיטתו שהזזמדה שבלב אסורה אלא שהוא תנאי דאינו חייב על החמדה
אא״ב פעלה תוצאות להשגת הדבר אבל מ״מ החמדה היא העבירה והחמדה
הלא לא ניתנה לתשלומין ואע״ם שאם לא נתרצה המוכר וזה שנטלה לא קנאה
כלל התם מלבד שעובר בלא תחמוד חייב בתשלומים בהשבה מ״מ זהו עבור
העבירה דגזלת ממון ולא עבור העבירה דחמדה שבלב ואיסור זה דזזמדה שבלבו
לא ניתן לתשלומים ,אך להרמב׳ם ז״ל לשיטתו דהחימוד שבלב הוא האיסור
אינו לוקה מטעם דהוי לאו שאין בו מעשה.

פרשת משפטים
בסנהדרין דנ״ב מביא הגמרא ברייתא [השנתי׳ על הפסוק בם׳ משפטים
ואל משה אמר עלה״אל ה׳ אתה ואהרן נדב ואביה׳ כמבואר במד״ר פ׳ אחרי
מוח] ,וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך ונדב ואביה׳ מהלכין אחריהן וכל
ישראל אחריהן אמר לי׳ נדב לאבי׳ אימתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה
ננהיג את הדור אמר להם הקב״ה נראה מי קובר את מי ,ופירש״י ז״ל הא
דמייתי לה התם בסנהדרין האי ברייתא איידי דאיירי בבני אהרן תנא לי׳ הכא
לאשמועיגן שבשביל שהיו מבקשים שררה ורבנות מתו עכ״ל ,וכן הוא להדיא
בתו״ב פ׳ שמיני דמסיני נטלו נדב ואבי׳ [פורענותם] לפי שהלכו אחרי משה
ואהרן ואמרו עוד זקנים הללו מתים ואנחנו ננהיג וכר וצריך ביאור הלא בתורה
מפורש חטאם שגתחייבו מיתה בהקריבם אש זרה אשר לא ציווה ,וגם כי לא
מצאנו שעבור שרוצה שררה ורבנות יתחייב מיתה בידי שמים ובסרט למד״א
במד״ר שלא אמרו כן בפיהם רק בלבם הרהרו כן ע״ש.
ונראה דיל״ס ע״ם מה דאמרינן בגמרא ר״ה ד״ז על הפסוק נושא עון
ועובר על פשע לשארית נחלתו לשארית נחלתו ולא לכל נחלתו למי שמשים
עצמו כשריים [היינו כדבר שאין בו שום חשיבות] ע״ש ,ולפ״ז י״ל דודאי עיקרי
חיוב המיתה נתחייבו משום הקרבת אש זרה אשר לא ציווה אלא שכל זה
היתד .במדת הדין דאילו במדת הרחמים היה השי״ת מאריך אפו לתת להם
אפשרות של תשובה [וגם כי אחז״ל אם ראית ת״ח שעבר עבירה בלילה אל
תהרהר אחריו ביום דודאי עשה תשובה] ואילו היו בגדר משים עצמו כשיריים
הי׳ מתקיים בהו נושא עון ועובר על פשע שלא ליענש מיד דל אתר אבל
מכיון שאמרו ימותו זקנים הללו ואגו ננהיג את הדור וביקשו שררה ורבנות
ממילא לא היו בגדר לשארית נחלתו ונדונו במדח הדין החמור תתחייבו
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מלובש תמיד בארבעה בגדים אשר בגדי קודש הם ,ואלה הבגדים אשר ילבש כתונת הבושה
והכלימה היא שמלתו לעורו על בשרו ,והוא עוטה מעיל השפלות והענוה ממעל לו ,ובאבנט
היראה והחרדה יחגור ,ועל כלם יכסה אהבה ושמחה למכסה עתיק מלמעלה ,ואלה הבגדים בגדי
ישע הם ומרפא לנפש מכל תחלואיה ומצחצחת אותה כתלג חיור והמשכילים יזהירו כזוהר

הרקיע בעבור אלה הבגדים כי נפשם בהם תתעטף תמיד וה׳ חפץ מאד באלה הבגדים ונפשו
אותה לאדם המלובש בהם וירח את ריח בגדיו לריח ניחוח ויברכהו ויאמר זה הדור בלבושו ויצו
שחקים ממעל ודלתי שמים פתח לפניו והוא נכנס לפני ולפנים ואין מוחה בידו ומגיע למעלה
גדולה אשר לא זכו אליה כי אם הנביאים ואנשי סגולתו בעלי רוח הקודש ,לכן קורא משכיל בן
החכם שמור הבגדים האלה בגדי החמודות בעיני ה׳ כלם כעדי תלבש תמיד כי קציעות כל
בגדותיך וריח שלמותיך כריח השדה אשר ברכו ה׳ והן כל אלה תסבב לך זה שמו לעולם וזה
זכרו התמידי אשר על ראשך ממעל לו ,לכן השמר לך פן תשכח את ה׳ לא תנשנו בשום רגע ולא
יזח מדעתך הרעיון הקדוש הזה אשר אנכי מצוך היום לטוב לך:

פרק יד
דגר אחר ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם לכל הדברים הרעים בעיני ה• ע״י זכרון קדוש
הזה החרושה על לבו באהבה כי אם בא יבא ליעץ לחברו רעה להתיצב על דרך לא טוב
לו וייפה אותו לו בחלקת לשונו בהראות לו פנים קלקל בדרך אחד וטובה בדרך אחר בעבור איזה
דבר הנוגע בכבודו ובעצמו ונהפוך הוא באמת אז ידע כי ה׳ השורה על ראשו הוא חוקר לב
ובוחן כליות ,ואם בא לדבר לשון הרע על חברו אפילו ברמז והוא משתעי בלשון חכמה ודרך
מליצה אז יזכור כי כל לבבות דורש ה׳ ,ואם בא לדבר לרעהו בפה חנף אז יחשוב לו כי אל דעות
ה׳ וכל מחשבות מבין ,ואם בא לראות שוא ודבר ערוה ידע כי ה׳ שונא זמה ,ולכן ישמור פיו
ולשונו ועיניו לבלתי סור ממנו כבודו הגדול החביב עליו אשר חשקה נפשו לדבקה בו באהבה,
הגם כי אלה הדברים הם אשר לא תעשינה ונדחים על ידי היראה גם כן ,בכל זאת יש לפעמים עת
וזמן שהאדם אינו מניחם בעבור היראה'.,מפני כי רבים חושבים שאין עבירה ועון אלא מה
שיעשה בפועל כפיו כגזל וגנבה ונואף אשה והעושה מלאכה ביום השבת וכדומה אבל מה
שבמחשבה ובדבור וראות עין כמו מה שזכרנו אף שהוא אסור לא שמה עבירה גמורה מפני
שרואים שכמעט רוב העולם נכשלים בהם וכמעט נעשו להם כהיתר ואס כן חושבים שהעונש
הבא על אלה הוא גם כן עונש קל ומעט לכן הס נדחים על ידי היראה לפעמים שהאדם־מפקיר

את עצמו לעונש קל ומקיל בהם אבל על ידי האהבה והתשוקה לדבקה בו בשמו הנכבד והנורא
ימנע ויסור מרע כקטן כגדול מפני שיודע כי אין קדוש כה׳ והמלך וכסאו נקי ולא ייחד את כבודו
כי אם על קדושים כנאמר הנגשים אל ה׳ יתקדשו (שמות י״ט) ותיכף ומיד כי ימצא בו ערות דבור
רע או הרהור רע בכל מלאכת מחשבת ומן ה׳ יסור לבו אזי תיכף בלי ספק שיסלק מעליו שם
קדשו ויסיר המלך את כסא כבודו מעליו כי סביביו נשערה מאד ובכן יסור מכל מה שנגד רצונו
יתברך כקטן כגדול והוא בורח מן העבירה קלה כבחמורה:
גם אמנם חותם עשרת הדברים היא מצות לא תחמוד <שמות כ׳ן אשר היא יסוד לרוב מצות לא
תעשה שבתורה בפרט מה שבעשרת הדברות הכל הולך אחר החתום הזה אי אפשר לו לאדם
לקיימה כי אם דוקא על ידי האהבה והשמחה לדבקה בו במורשי לבבו תמיד לא על ידי היראה,
כי כבר גלוי וידוע לכל מה שכתב אבן עזרא ז״ל כשהוקשה לו איך אפשר לבא הצווי לא תחמוד
והלב חומד מעצמו בטבעו נגד בחירת האדם ,וזאת אשר דבר על פסוק לא תחמוד <שם) אנשים

מאמר י״ד האהבה והשמחה

תהצא

רבים יתמהו על זאת המצוה איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בלבו כל מה שהוא נחמד
למראה עיניו ,ועתה אתן לך משל ,דע כי איש כפרי שיש לו דעת נכונה והוא רואה בת מלך שהיא
יפה לא יחמוד אותה בלבו שישכב עמה כי ידע כי זה לא יתכן ,ואל תחשוב זה הכפרי שהוא
כאחד מן המשוגעים שיתאוה שיהיה לו כנפים לעוף השמים ולא יתכן להיות כאשר אין אדם
מתאוה לשכב עם אמו אף על פי שהיא יפה כי הרגילתו מנעוריו לדעת שהיא אסורה לו ,ככה כל
משכיל צריך שידע כי אשה יפה או ממון לא ימצאנו אדם בעבור חכמתו ודעתו רק כאשר חלק לו
ה׳ ואמר קהלת לאשר יתננה חלקו ואמרו חכמים בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא
במזלא ובעבור זה המשכיל לא יתאוה ולא יחמוד ,ואחר שידע שאשת רעהו אסרה ה׳ לו יותר
היא נשגבה בעיניו מבת מלך בלב הכפרי ע״כ הוא ישמח בחלקו ואל ישים אל לבו לחמוד
ולהתאוות דבר שאינו שלו כי ידע כשהשם לא רצה לתת לו לא יוכל לקחתה בכחו ובמחשבתו
ובתחבולותיו ע״כ יבטח בבוראו שיכלכלנו ויעשה הטוב בעיניו עכ״ל:
ואני איש חלק לא נהנתי אפילו כאצבע קטנה מזה המשל כי כל זה איננו שוה ומספיק לתרץ

הקושיא שהיתה ,שהאדם באמת בבחירתו אינו רוצה להתאוות כלי כסף וחפץ יקר ונעים
או אשה יפת תואר שהוא רואה אצל חברו בעבור שיודע שה ,אסרה לו אך עם כל זה הלב חומד
מעצמו בטבעו שלא ברצונו ונגד בחירתו השכליית ואם כן אף בשעה שיזכור האדם זה המשל
הלב בטבעו לא ימנע מכל אשר יתאוה מן הדברים על כל מחמדיה ועל חמדת נשים יפות לא ישא
פני כל כפרי:

שוב

שנית אנכי אדרוש מעמו מי יעלה לנו במוח הכפרי לדעת מה נעשה בו אם אמת היה הדבר
שאינו מתאוה ויבוקש הדבר ויאמר מצאתי כפרי בלא תאוה וילך בלא חמדה ואני אגיד

לעולם שהוא חומד ויתאוה תאוה ויאמר בלבו מי יתן והיה בכחי וביכלתי לשכב אצלה להיות
עמה עם היותו יודע ערכו שהוא איש כפרי קל וחומר מאיש יהודי שהנסיון יעיד שמתאוה
לפעמים כלי פז ושאר כל מחמד שרואה אצל חברו עם היותו יודע שה׳ אסרה לו והוא איש יהודי
מושבע ועומד מהר סיני ואם כן אפוא מה יושיענו זה המשל לא יתן לאלהים כפרי ולא יוסיף דבר
בעבודתו ,ונראה בעליל שהוא ז״ל בעצמו הרגיש בחולשת התירוץ ולכן האריך לדבר דברים
ולהרכיב ענינים שלא כדרכו:

אמנם לדעת עבדך אני עני אחר שה׳ צוה אותנו על האהבה באמרו ואהבת את ה׳ אלהיך בכל
לבבך (דברים ו׳) מה מקרא חסר אם היה כתוב ואהבת את ה׳ אלהיך בלבבך ומה ר״ל
במלת בכל ,אלא שהכוונה שיהיה לבך מלא באהבת ה׳ כלומר שלא יהיה בלב רק אהבת ה׳ לבד,
לא שיהיה בו גם אהבת ה׳ גם אהבת חמדת העולם שאם כן אינו מלא באהבת ה׳ כי אם חציו לה׳
וחציו לכם ולא נקרא בכל לבבך ,הנה כל איש המקיים זאת המצוה וכדבר האמור במאמר הזה
אחר שחשקה נפשו להתענג על ה׳ השורה על ראשו וכלתה לדבקה בו באהבה רבה בכל עת
לחזות בנועם ה׳ ולטעום מטעם המלך להתענג מזיו כבודו ,וגם ערב רב ומתיקות נפלא ושמחה
ימצא בה ועל ידי כן לבו מלא כל עת וזמן בזכרון קדוש ה׳ השורה על ראשו וחושק לדבקה בו
ולבו קשורה עמו בעבותות אהבה ובזה מקיים בכל לבבך כלומר שלבו מלא על כל גדותיו
באהבת ה׳ אז אי אפשר שיחמוד שום דבר מכל מחמדי עולם הזה ,מפני כי מודעת זאת שהחמוד
הוא בלב לא באבר אחר ואם כבר לבו מלא תמיד באהבת ה׳ איה המקום בלב אשר יתאוה
ויחמוד בו דבר זולתו:

תקצב

ספר הברית חלק ב׳ דברי אמת

ועתה אתן לך משל ,אם לפניך שני כוסות אחד מלא יין על כל גדותיו והשני יש בו יין עד חציו
לא יותר ונמצא בזה שהוא מלא אין אתה יכול להוסיף עליו שום משקה אבל בזה
שחציו יין אתה יכול למלא אותו ולהוסיף עליו בכל דבר שתרצה ביין או בשכר או במים וכדומה
כל משקה אשר ישתה ,ודעת לנבון נקל להבין הנמשל שאי אפשר לו לאדם לעבור על לא תחמוד
אם לא שאינו מקיים מצות עשה של ואהבת את ה׳ אלהיך בכל לבבך אף שהוא אוהב אותו רק
לא לבדו אך אוהב גם כן חמדת העולם ותענוגות בני אדם ונמצא שאינו מקיים בכל לבבך ואז
הלב מעצמו מתאוה אל כל מחמדי העולם הזה אשר לנגד עיניו אף אם בבחירתו אינו רוצה
לחמוד בדעתו שהיא עבירה ועון ,הלב בטבעו יחמוד שלא ברצונו ונגד בחירתו מפני שאי אפשר
שיתחבר בלב אהבת ה׳ עם אהבת התענוגים כשבת אחים גם יחד אבל כל אחד דוחה את האחד
ויגרשהו כדבר האמור למעלה (פרק י״ב מאמר זה) ,אבל מי שמקיים ואהבת את ה׳ אלהיך בכל
לבבך אי אפשר זה כלל אחר שלבו טרוד ומלא תמיד באהבת ה׳ בשמחה רבה ,ועוד שהאיש
הקשור בעבותות אהבה עם ה׳ ישחק על כל מחמדי העולם הזה הכלים ועוברים ונבזים מצד
עצמן ועל חמדת נשים לא יאוה ואס חמד אלהים לשבתו עליו אוה למושב לו ואת זה לתאוה
יבקש נפרד הלב בטבעו מכל תאות עולם הזה ולא יחמוד אותם ותגעל נפשו בהם אך על שדי
יתענג להשתעשע ולדבקה בו יתברך באהבה ושמחה כי הנפש תתנדב בטבעה למה שהטובה
עודפת ותעזוב את החסרה ,נמצא אהבת ה׳ והשמחה בו הן המה מלקחיים למצות לא תחמוד
ותאות צדיקים תתן מדחה לכל מחמדי העולם הזה לא משל הכפרי ועל ידם יקיים האדם כל
עשרת הדברים כי כשזה נופל לא במהרה ינתק אחד מעשרת הדברות אשר על כן חתם אותם
במצות לא תחמוד:

ומעתה

אל תירא איש חמודות רק חזק והרגל עצמך לזכור תמיד שם ה׳ המאיר על ראשך

ואפדת לו בחשב ובמדמה כי זורח הוא שם תמיד ובו תדבק באהבה ושמחה גדולה
על אשר בחר בך המלך וזכה אותך לכל הכבוד הגדול הזה ואז לא תחמוד ולא תתאוה לשום דבר
זולתו כלל ,והיה כל מחמד עיניך רואות את מוריך בעין השכל כי כשזה קם זה נופל ,עתה יקום
אבי יבחן איך התחבולה הקדושה הזאת שזכרנו בזה המאמר להעיר לב בני אדם לדבקה בו
במחשבה באהבה ושמחה תמיד היא מלקחיים לכל מצוה יקרה וכל מעלה נשגבה וכל מדה נכונה
וכל מעגל טוב ,על כן אבקשה טוב לך ואומר לך שלח ידך ואחוז בזאת וחשקת בה והחזקת בה
כי עץ חיים היא למחזיקים בה:

פרק טו
ואשא עיני וארא אחד קדוש מדבר הוא החסיד בעל חובת הלבבות בפתח שער אהבת ה׳ וזה
יכתוב ידו שם ,מן הנמנע ממנו שתתישב אהבת ה׳ בלבנו עם התישב אהבת העולם בנו
וכאשר יהיה לב המאמין ריק מאהבת העולם ופנוי מתאוותיו מצד הכרה ובינה תתישב אהבת
הבורא בלבו ,ותהיה תקוע בנפשו כפי הכספו לו והכרתו אותו ,עד כאן לשונו:

והנה מה שאמר תחלה שאי אפשר להתישב שתי אלה יחד ,זה אמת ואין בו ספק כמובא
למעלה (פרק הקודם) ,אך מה שאמר שתחלה צריך להריק את הלב ולפנותה מאהבת
העולם ובמה יעשה זאת על ידי ההכרה והבינה ואחר כך יישב אהבת הבורא בלבו ,לפי עניות
דעתי לא כך היא המדה ,ואנכי תולעת ולא איש אומר בטח שלא ימתין האדם להחזיק באהבת ה׳
ולהשרישה בלבו עד הזמן שכבר לבו ריק ופנוי מאהבת העולם על ידי ההכרה והבינה ,כי אם
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יצחק די מוליגא דל
הבאתים אל הדפוס מם קצת מהות דברים של פלפול אשר שמתי מצדם
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אתניג• מרג 1ורבי $הגאון הטמודמים כמד מוהר״ר הגאון הם«דםם טרה יחוהאל הלוי נר״ו ממראג
 tfcPvnנר״ו אב״ד דק׳ק מדלין אבי הרב להרב המחבר נר״ז שש*לו על דבד הסכמה:
המחבר כנדר נר״ו:

תדא״שתשובת בשמים ראש
האי ספרא דאתי לקדעגא הנקרא נשם
והס תשוקת  pisשל ישראל

יום ח עש״ק ףב סיון סקנ״א.

ושאר נחל ,ישראל

נ«הי יצחק

מחכמי חיו נפטאר בהקדמת הפעם" הגאון הרג הנחל
די מוליבא דל אשל הי׳ מנמלי הדור סמן בגאוני׳ הנ״« והמביט ז״ל!

ומן שעיא קא זכי לי* למי הנאון מו״ס שאןל נר״ו דאתי האי ספרא
יגא ליד־ ,ונפשו אותה להפלותו על מזבח הדפוס .נאנני׳ פשה גם

יחי זז׳ עסו וקל על בסוד ממיחוח .יהרגהו
שובע מםחח 7חנהלזזו על סי סנווזת במד אתו׳
ש״ב ידידי נו׳.

הוא מטעמים יקי* 0־ 0כסא דהרסנא ובאפס שאלו אינן מעונין
כמגינה אס מצר  quהספר עמים ראש .כי מי האיש אשי לא ירצה
בדברי רבותינו הראשונים לממשם מריס עמיהם ולשסות נצמא אש
דבריהם .ומי אשר מעם ממעמומס ונפש לא מ" .והנה -כל עץ מאה
יראה ולבנו יבין כ• הוא מעשה רוקח מפולס טהור קודש ומימיו מן
המקדש יוצאים מרפה לנפש ולגוי׳ .פדים וקלים ונהד׳ עתי׳ .ואס מצד
דברות בני הגאון נר״ו כנר יצא לו שם בין נחלי סכמי חרט האמתי׳
הש״י ידו מ לו במלחמתה של תולה בעלסמס מנופה נלחם ביד חזקה
ובזרוע נטוי׳ ,לא נצרכה אלא למטע ארתום נוצע בצע משיגי
ננול עולם לבל תעשנה ידיהם נטשי׳ .גוזרני עזרת התורה שלא ירים
איש את ידו להדפיס ס׳ עפים ראש הנ״ל־הן כולו או מקצתו הן עם
הגהות כ״ד סנ״ל הן זולתם משן חמשה שנים רצופי• מסירם ילעטה.
והעובר על דברינו אלה לטרקי׳ חויא דרבנן והי׳ לשמה ושאי' ,והשומע
ישכון עת שאנן והי׳ לגפן פור"׳ ולס׳ יתעלס עיני צופות ונפשי הונוי׳.
עוד תכני אתו* ואם בני סינ הנ״ל ואס פאר בני התנים המופלאים הגדי
ותפנים יק המנץ וזרע זרעינו לנצח נצסיס לעשות רצונו וללמוד וללמד
הק׳ יחזקאל הלוי לגדא.
תורתו לשמסנלי שוס פניה .כי יברכט מקצר מתנת ידו נרכע שעיס
שעי עלי׳ .ויטהר אס רעיוניט אליו ,בישועתו יסמכט ועמדתו ילמדט כפלים למשי׳ ,ועוד ינץ לנניט ולבב נל עמו אליו לעבח שנם אהד
נכוונה רצח׳ .ואס הצפוני ירחיק מעלים וידסהו אל איך ציה .ובימינו יבנה ביתו בראש הרים סל הנפדה שם יספרן זנאי צדק עולת ראי׳,
ועלה בכבודו וראה כל נשר יסדו ני הוא סאלקים ואין זולתו משעי השמים פי שאול תפתי׳. .כ״ע אנוש אנוש מודאג ומעונה מודה על פשעיו,
ומהלל על פצעיו ,לאשר לו תהלס חמי׳ ,אוהב אס כמקום אוהב אס הבריות חיש טוב לעמו ,חבר שטם ואץ בלותו רעי׳ .הסותם פה ר ,ק

מכתבו הנעים נא לידי ,ויען כי עו״ה זה פלשה תדשיס נהייתי
ונסליתי ,ואהי בסכנה נחלה עד מאד ,הפעם אודה את ה׳
אשד לא עזב < trrpin nptשלת עזרי ,והוציאני מן תמלי .אמנם עדין
רפז כחי ,וידי מרתת והנתינה קשה על? לק אשיב בקוצר מילין,
על דני הסכמה אשר ולש מעני צר לי מאד כי לא אוכל למלאות רצוט
ס<א יען זה נסמשה שנים אשר גדרתי בעדי לבלתי תת הסכמה על
שוס ספר ,ואץ הצער שוס נזה לצאת מן הגדי ,כ• מפלתו איט צדן
לזה ואץ נו שום תועלת .ני דבד הרא״ש שהן עיקר הספר אינם
צריכין למס הסכמה .ואס בשביל הגהות ופלפלא חריפתא של כבוד מעלת
ש״ב הגאון נר״ו ,לדעתי הוא נגד ננוח שידפיס שוס הסכמה .ומשיסס
איבו ציין ראי /והכל יודעים שלא יוציא מעלתו דבר שאינו מתוקן
תשם ידו ,לק נבחו הוא שלא עיש שוס הסכמה בראש הספר ,כי אץ
זה דיך מסגרים מגדולי החולה .מפולשת ידי טסך על כמה .טרדות
להפסיק אני צריך .וה׳ שמתיו נננממיס •אריך:

ברלין

יע״א לסיר קח לן גשמים ראש ער דרור:

לסרט :לחבו

לנשברי לב לפרא לשטים דרין■

הק׳ צבי• הירש♦

 — ----סוס -יי—■ -

הקדמת המחבר
ספר שאלות ותשובות
בשטים ראש
איןן* הצעיר יצחק ד עולינא׳ בן נמה״י החכם השלם שלעס ד עולינא ז״ל נהפוך אלסיס בלהות על יושבי עירי ,ומט בגירושין ,נס אומי קרא
רע ,הרבה מעה שאוכל לספר ולאמנוי אונקא-דד בשעת רווסא ,דמות לן מן שמיא כהיום הוה .ברין רחמנא! אז הייתי ברעה fiytii
•אך לני עלי יכאב כל היום חה• לולא ס׳ הותר בכל עצב ויביאני אל העיר הנחלה לאלהים ולקדושי׳ אשר נארן ק׳ק אלכסנדדיא •סננה עליון ,ושם
נתאנסנתי בבית הגביר הנכבד ומחמם בהיר ישעי׳ ד נאני ,ובביתו חדר מלא ספרים יקיים ונכבדים ספוט׳ ומשונים דפוסים וכתוגי ,וסנה לעד
עיני כרן נחל נת״י ,ובשער יקנט פי המעתיק תשובת הדא״ש ז״ל ,ובקראי ט נקסלה הנה הוא טלו תשובותיו של היא״ש ז״ל הנדפסים נשמי-
אן לא באו על דרך כלל ופרס ועתמות אשי עשה תלמוד נט ז׳ל -אמנם בהגיעי באמצע הספר .מצאתי תשובות רנות הנה שלא באו עדין בדפוס
מקצתן באו סתומות .לא פולש עי אביהן .ומקצתן סתום פלי׳ .לניט אשר .חש אשר בחותמיו אסד מן הנאוטסז״נמזמט של הרא״שז״ג'או קודם לו.
ואמנם גס מאותן שלא נזכר שם מחברם עלי .,יש להסתפק נס ,אס מפי רנינו אשר יצאו ? ק הן מתעד׳ לדעתו ו״ל אבל :ס בתשובותיו
שנדפסו ממצא .נסונס סותמת זו לזו ואן> לתרח שנפסקיו .ואמנם אם כה ואס כה יוכיחו על עצמן ,שהן מעשה ידי אמן מופלא אחד מן
הראשונים זכרוט לברכה .וכאשר התבוננתי עדיהם ראיתי ני נהקנץ אלה אשר לא הניעו לידי אותו החנם המקק ז״ל שכבר נתפרסמו בעולם .יעלו
גם הם לכרך חשוב ונטלתי הרשאה מן הגביר יצ״ו .להעתיק אותן הטספות שלא באו עודנה בדפוס ולעשותן כרך נפט עצמו ולהניאו לבית הדפוס,
אם יגמור ה׳ געי? ואחרי אשי העתקתי׳ הוצאת' במספר צבאם ומלו לסכום שצ*נ ,ובתוכם גם המעט אשי נחלי עולם אמרם .ומעמים אשי אי;
להם <ד?ן כלל כי שכח כ«קק הלאפין לסמגס ג© אני הגחתי׳ כן ,וכנה תמצא בתשובות מהלי׳ס בר בחן ובתשובות הרשב״א ז״ל .על ק פניתי שה

”™’5ם על הנלו’ם ניפוס־ בשטים ראש" כי בשמים עולה שצ״ב .אס על !את פקחתי עיני ,בכל מקום אשי התשובה .שבנק הזה סותרת לאחת
התשונית הנדפסים .או לדבריו שנפסקיו ציינתי ,ונמקו׳ שאיו סתירה גמורה או סיוע במקצת .כתבתי עיין כאן או כאן ,ואמנם ידעת• כי לא שלם
הדבר הזה מדיין והבודק ימצא אחרי עוד דבייב /ני לא •מנתי לעבור עליהם בעיון ולהסתכל נכל סדנרי׳ כי הזמן אן עלי ,ואם יהי' ה■ אתי
להניאו אל הדפוס ,אשונה אלאה מראשיתו עד סופו לגמול את הדבר ,ולפרש גס במקצת עקומות אשל לפיס רהיטא ראיתיו תמו׳ אס תעלה נמצחת
מכלי לפרשו .ונגד התלותי לדני במקצת מקומות והוא נטל אגב מעופו ,והנה הקדמתי הקרמה הואת עם סלוק יד• מן העתקה ,לאשר זקנתי ושנתי ולא
אדע מה יולד יום ,והי׳ אס מה׳ לא זכיתי להאריך לי זמן עד הגיעו לעיר ווינציא המהוללה ושכנתי עם אמתי ,והי׳ כל הוצא הספד הזה ממלא את דבד
להדפיסו .ויעשה עמי' חסי ואמם להציג ונד אלה פתח השער .כי נדי גדול נדרתי ,לאחד את כל מעשי יו• אשד חנט ה׳ נדנד תורה .הן תשומת
שהשבתי לשואלים .ונאור* לשוטת ימת מהרמנ״ם ז״ל .והודות רנות נפצעת• .גס פירוש על הקצת אגדות אשי כני פלו על לבני להדפיסו באחת
מדפוס• המרינה הזאת .ובאשי הקיפה■ לפט הספר הזה .סבותי אני את לני שיש לזה דין קדימה .ולעוצם חבינתו על• שנסתי את מתני .ליק כגמר
עלי אורח העיר ואם לכל חכמה ולכל מלאכה ודנציא המהוללה ,אשר אין ערוך אל הדפוס תנאה הנמצא בה ומה׳ אשאל עזר לזכות אח הרבים נספר הזה,
ואחרי אשר זנה האדם הנחל הזה להיות מאיר עיני הגולה מיום היותו עד עתה כל חכמי החרות שאנו הורה מספרת וילמח חוקים ודנים מדנדו^תנה
נשמתו המזהרת כזוהי הרקיע ,אוד נהיר נשחקים ,היא תהי׳ לי למחסה ולצל החכמה נפח׳ על ראשי מנציצי קדשו .ותעמוד נ• המצוה הזאת נהצינני מן
המקדי׳ ההוחי׳ לאוס נגופו ונפשו ,ואזנה לחזות בנועם ה׳ כאפר לני דרשו .ועוד אזכה להוציא לאוד ספר הנזנריס ועוד חמר על התורה.
אקוה כי יעלה מן בעיט חאיו .גם תשובות ,לא יס־רו פני לא •כל־מו שכלי ולא יפט ני נמשו" ואנהיס •עשה למק כנוח להציג מהרה אם
ישראל מצרותיו ללמדם שנית ועדת אמת אשר יעשה האדם וחי ויודעם רזיו ולמכסה עתיק אשי כני •ורעיו תחת לשונו יכנישו י־שוב •שיאג
לימי עלומיו יפרח כשושנה וכלנטן ין שישו:

כששם

שאשת ותשובות

ראש

משוםבמם p .המפריד מאכל לחלקיו יחשב כסותר .ואפס
 vbהיינו לוס׳ שם בהך דריסר^ שמרשה ידיי עושה זה .
ואין במעדר מס הניח שוס לתא דסוחר• דאין זה דרך סתירה.
ועוד דבעי דוק׳ נדם לבטח  -ולדברי ספר המרומה צריכץ
עוד לומר ראף שהשומן אפילו בצלילתו אוכל הוא■ סוף סוף
ששאלחני! טל הא דכהב הרמב״ם דל פ׳ א׳
מיהו אשתני .אבל במי חסומים מהר הוי מעינןר־ .אלא
מהלכות נזילה (הלכה ז׳) איזה גחל זה הלוקח
אבליע׳ .ומור צריבין לחלק דהא החם מומר למון הטם כי■ או שתקף בעבדו ובבהמתו ונשתמש בהן .ואיך הוא מחייב
והקערה• משוס דלא מומי כ״כ מוליד .לפי שנתבטל תוך בנשתמש בעבדו של מכירו .הא קיי״ל התוקף בעבדו של חסרו
הקשרה והכוס .ואמנם מלח לאוכל׳ הוא .והי׳ מושי׳ מי מלח
המה ס מלאכה .פמור! ניחא לי׳ דלא נכמר" עבדי׳!
פזי׳ .שהוא שני שלישי מלח .ולא חיישי׳ לסוליד • ואסרוהו
הא דרב דניאל בר קטינא טאין כווסזו לסול
משוס דדסי כמאן דבעי לה למסד  .לכן לא תחוש לה !
אלא שרוחהו בפל וכופהו לעשות מלאכה .וכאן
נשתדך עם בת שמעון .ולאחר הקישור וקיום בכוונתו לנזול .ואמנם איני יודע כאי נשתמש בהן למה ציה
שגז
הקנסות כיני׳ טדע לו שכבי־ זנחה הנערה  .להרג שבעבד" הייתי אומי דסוכרהרב דצדהוקשולקרקעו׳.
ואתה מסופק אס מום זה ייעל המר׳ והקנס אשר קבל על נפשו! שאין עופן דין נזל■ ולא שייך גב" לא שבזול• אלא כפין שכתב
לא מבעי־ לנרד כנסה בחזקת בתולה ונמצאת למטה שאוכל פירותי׳ • וסובר דאף ההשמיש שהוא משתמש
1
בעולה• מקח מעות! דמבמלין קידושי׳ מסעם בעבדי׳ הוא מקר׳ גזל .והיינו טמושהו שלא ברצון הבטלים
זה .אלא אפילו לנרד יש לה כתובה• שדוכין שאני• שלא נחייבהו אמנם בבהמה .לא ידעה מה רוצה• ואולי דאדוש דין הוא שרצה
לכנסה .לוודאי הא לא קבל אנפשי׳ .ואפי׳ מוכס ען .וכל להשמיענו .דאפילו לא רצה לגזלו לגמרי .אלא לתשמישהזה.
דבר שהדעת טסה .שהי׳ מהנח ט אע*פ שאם קדשה כבר ואיב בכל הכלים נמי■ ואיט יודע אם זה יקר׳ גופו ממק .
לא הי׳ מום זה מבעל קידושי׳ • אי אפשר לנו לטפו לקיים וקנ" הפירות לאו נקני׳ הגוף דמי• ואפשר דמה שאיט מפלה
וביותר אם אץ
תנאי השידוכין ואף דקבל אנפשי׳ בחרס .והרי זה כתנאי לו שכר אידכ לעושק יחשב  .ואף זה
מפורש לכלכיוצ׳ סה  .וכיון דמדיב׳ איט חייב לקיים השידוכין .בעבדים דין גזל• יקשה זה ודאי• וטדה ואכל פירותנמי דבריו
אף החרס לאו כלום .דמזרם מל התנאי שהוא חייב לקיים
צריכץ ל• מאור• דנקרא אפירוח גזלן .ויש לדחוק:
שאלת .נסא דכתב הרמרם דל הלכה מ׳ .כל
הוא .וממילא נפשטה הבע" כשני׳ .דאף שאין כאן מדים שסב
ברורים .כיק שיצא הקול ויש אומד ‘יטג לומר לא בעינא
החומד טי .והוסיף בהלכה יו״ד כל המתאווה
אתתא  .דנפיק פלה קול ביש • :
כר• וכן כל כיוצ׳ בזה -כיק שחשב בלט האיך יקנה דבר זה
ששאלת ! בהא דאמרי׳ פ׳ זה בורד .הנהו כר • עבר בלא תעשם וזה תימה גדול -דא׳׳כ כל מי אדם
שני1
קטראי דקיור מיחנא כי״ט ראשק של עצרת  .נמלץ בלאו האמור בדברות .ואפילו תלמידי חכמי׳ וחסידים.
שמתינהו רב פפא .אמר צי ס׳ סברי כפרה עבד לו רבנן .ישחרו צטתים חביריהם בדבר '.וגם ידברו על לב נדבי פס.
לפרנסם ולתת להם דורוטת• הכל זה בלאו:
וכתבת יזימאלי איך משמתי׳ אח השוע .והי* להם להודיעם
אם תשנו .יד נשלח בכם :
דעת הרב דל .שכל שחבירו נגישה תיכף
בפעם ראשון .אין ט איסור .אבל כל שבא
אי במית איע׳ שוע כי האי פוצה זדק לבס
של עם האק לסמוך נרס שקול דעתם .בכל בהכבדת ריפים עליו■ וכיוצ׳ הרי זה כפישוי .וכשהוא מזהיר סל
דבר הבא לידו .ובפרט לחלל "ם נדם סברתם .בלי שאלת י התאוה .נמי ברוצה לעשות פצדקי בכמה דברים רחוקים .
הכס .ואמנם נראה לפרש • דביק שאלה פשו  pבפרהסיא .להב״ את מהו שיעשה רצונו .אבל באמת ■דברים אלה אץ
והעני׳ טדנג אין צריכין לשאול בזה .ומשפתי׳ אוח׳• ואי אתי לק שיעור וכדין השיגו הראטד דל .ואמר דוק׳ טלא אמר
ואמרי לא לעי׳ דאסור• ונרא׳ שק אמת מתירץ אותן מנידוי .רוצה אני .ורומז למאי דאמרו בפ׳ הכונס (ד׳ מ׳ב) .מאי
והייט דשייל רב פפא והא משמתי׳ להו• פירוש וצא אחי ואמרי בץ גזלן לחמק • חמסן יהיב דמי גזלן לא יהיב ■ ופריך אי
דיהיב דמי חמק קרית ל״ .והא אמר רב הונא חלו׳ וזב"
התנצלות ופריק דחשבי האי לכפרה אתעביד :
? *71Jשאלתי .בעני׳ אכילת האפיקומן שהוא זכר לפסח זב״ זניט .הא דאמר רוצה אני .הא דלא אמר רוצה.
ממן שבית המקדש קייס .והרי אף אי קייס6 .נן פירוש אי דיהיב דמי ממק קריח• ואי טכפה חבירו
סמיאי׳ אנן וספי יש לט לאכול בפיו באייר■ דהא לא קיייל בהכאות• והוא מזמם שתלאו עד שנטה .זה ודאי רשע
כר׳ יודא דאמר אס מפני טומאה דחיתיו .ועוד אחרת שאלתי דאוריית׳ .ואפ״ בלא גזל .כל שהכהו לטובתו .וכיול׳ .אליב׳
כיון דהמצה זכר למצה הנאכלת טמו ולא זכר לפשת טצמו .דכ*ע .ושלא להנאת דבר .כי אס להפיק כעסו .נמי ודאי
דמה שייכו׳ לקח׳ מצה תחת בשר• וטפי הי׳ לנו לקחת אח׳ משני רט צבריות הוא .ואינו חש בהיזק חבירו .אלא שעשהו
חבשילץ לאכלו׳ אלא שבזה חייבו חכמי׳■ שיהא זכר למצה הנאכל׳ בכפי׳ כזאת .עד דחברי׳ זבין לי׳ • ואי בעי הוי מפרש.
סמו .וזנרון אהד עולה לכאן ולכאן .א״כ המרור שכל עיקרו שלקחו מעצמו והלך  -והאי דרב הוג׳ בשהלה נשא ונתן ביד.
בהך דתלוהו
אץ חיובו אלא בזמן דאיכא פשח• הי׳ לפשות עם מצת אפיקומן :אלא -האמת משני׳ ל״  .דהא ודאי התם
לי קושי׳ הראשונה אינו כלום  .ואיני יודט למה בט" נמי שיאמר רוצה אני .ואמנם מסופקני דבהכבדת
ניחא לך בפסח שני יותר שהרי אנן בדרך רחוק׳ ריעיס והצהנושא וכוחן ביד■ הרי זה כאומר רוצה אני .והרמטם
אכן ותו דלא קיי״ל כר׳ יודא ■ היינו היכא שממן פסח ראשון דל בהלכות עדות (פ׳ יו״ד הלכה ד׳) • כתב העובר על גזל
הי׳ סבר להטהר בפסח שני .אבל אס ידוט טדאי .דאף טני של 'דבריהם פסול מדבריהם .נמצא החמסנ" והן הלוקח" קרקע
לא יטהר אני מסופק אס אינו דוחה ראשון• ותו דממ״נ אס או מטלטל״ שלא ברצק הבטלים  .אע״ס שניתנ" הדח" .הרי
מטומאה שדוח׳ שני אחה אומי דהיינו טומאת מת חו חחת אלו פסולים מדבריהם .ולא יכולתי לכוק דעתו מדוע קורא זה
מטומאתו המגע" וכאשר הוא באמת מה שאנו מחזיקץעצמיט גזל מדבריהם  .ואולי יאמר כמו שאמרתי .דבעישוי כזה לא
בטומאה א׳כ הרי כלנו טמאים .ודוחה הפסח בצבור את כיינו צריכץ דבר חורה שיאמר רוצה אני .אבל רבע אצרכו׳.
הטומאה .ואש דעתך שאנו מוחזקים נס בטומאת אמרות שאין ואף דעבר אלא תחמוד לדעתו דל לא משמע להו לאנשי כי האי
נדחי .לא לבד שאין האמת  pאלא דמי׳ עלו ג*כ דהיכי ניח׳ גווג׳ -אפס אין זה משמעות לשונו .ונם הדברים אינם מבוארי׳
לך בפסח שני נם זה אינו דוחה אלא טומאת מת .ואמנם בהצמודז וצריכיןראי׳ טב״ס דבריובלא תחמוד• ק סאה נדושה
כאמת שאנו מושי׳ לזכר כאלו בהמ״ק קיים• והטהרנו ועלינו ורב פסאבי׳ אבא סוראה לא טבראלא תחמוד • וכן• עוד
לתל ועשינו הפסח כהלכתו וטל דבר המרור שאלת חכם חצי מקומות רבות• אלא שאני רואה מרמחות לשונו .שאץ עני׳ לא
תשובה דודאי לזכר הפסח עצמו כטר לא רנו חכמים כד תחמוד אלא בדברים המסוימי׳ וכמהו דקרא שט מן חמול
עצמי

שלא יהא כקדשים בחון ואפילו צלי המנהג שלא נאכוג
והפרורלא רצו להמתין פד לבסוף דזריזין מקדימין צפצזה.
ועוד דכזית מצה ומרוד .הי׳ אוכלים טס הפסח בתחלאו.
ובסוף כל אכלו פסח לבדו שיה׳ טעמו קיים כי הואהצרקר:

מה

תשובה

ראובן
י
תש בה

עוד

ומה

השובה!

להשיב

תשובה!

בשמים

שאלות ותשובות

טצמי• וצא בדבר שאין רצונו בו אלא לקנות בו .ואי יהיב ל"
אחריני הרי זה כמותו אבל אץ המסמטות כן .שהרי אף הגזל
בכלל לא תחמוד ומה לי נזלו ממון או גזלו כלי .וכל אשר לרעיך
כתיב סתה• והוא כלל מוסיף פל הפרט וריבה הכל• ואפי׳ פחות
משוה פריפה לדמתי בלא תחמו־ איתי׳ אע״ס שאינו בלא תגזול:

■ז»סנ ומתוך

דבר• יתיישב לך קושייתך השני׳ .דצמה תלה
 1הנמס באין בו מפשה .הרי הוא כתב לעיל

בפצמו דכל לאו שניתן לתשלומי■ אין לוקי׳ עליו דאיהו אזיל
לשיטתי׳ דאמר בהל׳ פרות .שאף בלא רצץ הבעלים .אין כאן
סל של תורה .שניתן לתשבץ שלא אמרה התודה ׳ לדעתו אפשר
אלא והשיב את הנזילה או את העושק או את הפקדון .אבל
כל שנתן דמיו אין כאן חיוב של תורה בזה .אבל מה ששאלת כיון
שאינו חייב אצא אס לקח הרי אץ לך מעשה גדול מזה .זו ודאי
קושי׳ חזק׳ .וכבר השיגו ב׳ה רבינו אברהם .ואמנם אפשר הרב
זיל דעתו-דכל שחבירו מקנהו והוא נותן דמים אין כאן איסור.
אלא שהעבירה פשה קודם זה ואינו חייב עלי׳ מד אחר הלקיחה.
כאותה שכחנו רבותינו דל .גבי .קדש לוקה שאיני ליקה סל
טל כקדושי׳ עד לאחר הביאה -גס מה שרצה מר לומר אקושי׳
הראשונה דהתשלומיןאיק מתקני׳ .כי אם צאו דגזילה אבל כאן
תרי צאוי .זה הי׳ לו מקום אס היינו באץ עליו מכח ניתוק
לעשה .אבל לאו הניתן לתשלומץ .פשאו הרב זיל כגיתק לעשה.
•הרי שתיהס ניתע לתשלומי׳ .ותו דדוחק שרצק הרב לאפוקי
גזל דטבר אחרזויי׳ אתי :
שנתקשית בדבריו שכתב או אשתו• וסיים משאר
מסד
דברים שאפשר לו לקנותן • איך אפשר לזה
להקנותו אשתו צא ידעני מה קשי׳ לך .שהרי אפשר לו ליק לו
מפות .כדי שינרשנה• והרב דל רצה לאשמעי׳ .דאץ לאו דלא
תחמוד אשת רעיך• פירושו לזנות .דההיא מלא תנאף אתי׳• אצא
מפנינא דקרא דמשתעי בגזל:
ששאלת מל דכתב הרב דל סיב מהל׳ נזילה5 .בר
עסה
בארנו .שהגזילה שהשביחה אחר יאוש או אחר
שנשחני׳ השבח לגזלן? מפני תקנת שביס ואם עדיין לא ילדה
ולא גזזה .שמץ לו ונוטל השבח מן הנגזל ומחזיר הבהמה מצעה.
וקשי׳ לך דהא כה״ג הוי שינוי דהא אמרי׳ התם אה א דתנו רבק
הגוזל רחל וגזזה כו׳  .ר׳ יודא אומר גדלה חמרת בעיני׳• ח
שמעון כוי .במאי קאמיפליגי .ומוקי לה רב פפאדכ״ע שבח
נזילה דגזלן ומקשי• מלה גיל פרה ונתעברה וילדם רחל ונטעם
וגזזה ילדה אץ לא ילדה הדרא בעיני .ואמר רב פפא היה
דאפילו לא ילדה והאי דנקע ילדה כוי .אלמא דלרב פפא לא
יידרא בהמה כלל .דאי הדרא הוי לי׳ למימר דנקע ילדה .דאז
לא הדרא פרה ורחל למר׳ .וכדמשמע לישג׳ דמתני׳ .משלם דמי
פרה העומד׳ לילד• אבל אי לא ילדה הדרא מיהת בהמה .וחבירו
דמי שבחא הוא דיהיב ליי וראיתי אמ׳יז בהראביד זיל שחולק
מליו בבבא דלקמן .ואף לפני יאושאו קודם שנשתני׳ .כ׳הראביד
דל שיביש הוא זה שאין לך שינוי גדול מלידה וגזיזה .ולא ידעתי
צמה לא השיגו כאן במאמר הקודם .אלה דבריך:
נפלאחי כי עירוב גדול מצאתי בדבריך שאתה שואל
על הרמכ״ם דהוי לי׳ להנמי צמיער .דלהני• נקים
ילדה וצא תהדר בהמה למרה • והרב זיל סובר דכילדה נמי
הדר בהמה למרה והדין עמו מכח ראייתך נופה .ונם לא ידעתי
מאיזה צד יקנה הבהמה מכת שינוי הליחה .אדרב׳ בשעת עבורה
שעברה אצלו• כל כמה דלא ילדה שייך לזמר שיני אבל הלידה
אדרב׳ משאתו כמתנזלי ואמנם היינו מעמי דהעיבור לא חשיב
שינוי .דהדר לכמות שהיה הוא .וממולם לא עלה על דעת הואביד
זיל לקמן דממה נופה יהי׳ קצוי בשינוי .ואיהו על הלידה והגזיזה
קאי• וסבר הרב דל דלא יגרע השכח מן הבהמה עצמה .שאלו
הי׳ שינוי הי׳ קונה יהי׳ הולד והגתה כאלו נזל׳ ושינה אוק.
ואף רעיי דל במתניה׳ הכי מפיס ודמי רחל העומדת לגזוז .
והעודף ששוה עכשיו הולד והגתה שלו דקור בשינוי אבל הבהמי
גופא הדדא והרג זיל סב״דהגיזה והוולדו׳ לא גזלן ־ למגען .
וגשעהסנזק הי׳ ספלים אל הבהמה .ולאחר שיגר הוא דראוי
להקרות גזל גפני פצמן מ^ן להם שיגר• מטס כין ברישא כץ

ומה

ומה

תשובה

ראש

הו

כפים׳ לא יקר׳ מ שינוי• אלא דנריש׳ כיון דבעי לשלומי נש»\
מזילה .דהאי אמר לי׳ מעיקר׳ גופא מעלי׳ .והשוד גופה סריק
הי׳ הדעת נותנת דאינו נוק (ו הגוף כלל• דאי חשבת לו משתני.
הדי הוא שצו דכל התק שאי! בה שינוי אומר לו הרי שלך לפניך:

על

דבר האשה שהלכה מביתה להמיר ושהתה נץ הכזמרי׳
עשו
והנוים •מיס אחדים  .ואח״כ כבה בבכי ומתוודה
על חטא׳ שרצתה להמיר ואומרת שלא עם כה נוי לא ידעתי
למאי ניחוש לה• ומותרת אפי׳ למלה כהן• דדוק׳ בשבוי׳ כיון
שהי׳ כח לשבותה אף לאנסה ידי׳ תקיפה ולק נזרו רבק .אבל
זו דמדעת׳ אזלא לא גזרו והאידני כולהן נשי כמשיבות דמיין.
וטנשי אאונס ק היכי דטנשי אשפיכות דמים• ולשמא נתרצית
ודאי דצא חיישי׳ בדיעבד דאץ אוסרי׳ טל הייחוד• מה לי יחוד
ישראל מה לי יחוד נוי■ ואפי׳ בזמן התלמוד דמשידי אאונס •
נמי האי איחה׳ דרצתה להמיר • ודאי ירא׳ לעשות עמה מג
ושלום אשר בהריי :
שאלת הא דאמרי׳ במדרש מד טמא דאדע׳.
שסז
אמר לד הושעי׳ אין אמרי לך חדא מל׳ שבא
אמרת לה בציבור מן שמי אמר לי׳ מההוא כר■ אמר לי׳ כל
אוק דורונות שנק יעקב אבינו לטשו• עתידי׳ אומות העולם
להשיב למלן המשיח לעתיד לבוא• שנאער מלכי תרשיש מנתה
ישיבו• יביאו אין כתיב אלא ישיבו .אמר לי׳ חייך מלה סבא
אמרת• ומן שמך אנא אמר לה .וקשי׳ לך מאי סיבות׳ ומה
חשיבות יש בזה לפני מלך המשיח • שיביא לו גמלים מניקוח
ובניהם שלשים .וכל הכתוב נפרשה :
ותסבר מלכי תרשיש ואיי׳ .בהדי הני דורכויז
פאי סבידחי׳  .אלא דאיהו ישיבו דיק וקאמר
דכולה יהי׳ צריכץ .להשיב את בל המתנות והתחיל מן המתנה
הראשונה .ומן אז והלאה כל האומות יהי׳ צריכץ להשיב את
הכל .אלא דסשח ק כמתנה הראשונה שנק ימקב :
רבינו ? הא דאמרי׳ כס׳ כל הבשר .בשר
זעשח
ועצמות לכהדיבשר ומצמר משע־י׳ .ולא עוד
אלא שכתבו משם ליבינו שמשון ז״ל.דאפי׳ עצמות האיסור מעצי׳
האיסור .ומצטרפין לס׳ לבטל• ותימה ליסוב׳ שהחוש יעי־ שאין
העצם לוקה חלק העשירי׳ .ממה שלוקח הבשר נבלועו ואם נאמר
דהקילומכמיס.כיץדששיםשיעורנדול3וא■ מה נעשהבבשדרב של
אשור ואם נשער בלא עצמות האיסור מרובה על ההיתר .וכי
מצרפת לעצמו׳ יש בההיתרס׳ מהנאמר :ואפי׳ במחצהאו שליש
אסור .פינינו הדואר שההיתר שבע טעם הרבה .והעצם לקח דבר
מועט• ואם יש לדבר שיעור הודיעני מורי ואדעה :
שאלה גדולה שאל מר .ולדעתי שלא נאמרו הדברי׳
אלא במין במינו דלים למיקה אשעין׳ ואמרו רבנן
בס׳ מנרי טלו .אעיג שבודאי צא עזב ההיתר את כל אשר ל1
ולקח כל האיסור בתוכו .אלא שהחמירו חכמים לשער בכדי
כולו .אף דודאי אותו משיכת האיסור שבתוכו עריץ רובו איסור.
וכן זית אחד של היתר במאה זתים עצם ונפלו שני זתיס איסור.
ודאי הזית של היתר רובו היתר• ומדאוריי׳ מותר הוא■ אלא
דמכמיס הוצרכו ס׳  .וכאן הא איב׳ ס׳ עם העצס ודבר לח
שנפל והוא כולו בלוע אל חוט .ממ״נ אם אנו רואים שכולו
נבלע אל חזך הבשר פד שנתגדל הרנה מאוד .הלא ודאי דאין
מחירי׳  .ואם דרך משל רוטב מכה שנפל סל הבקר וסנדל
הרבה .היאמר שזה מותר ? וק כזית בשר שנפל אל זית בשר
וניע זחיס פצים .ואין האיסור ניכר הלא ודאי דלא בטל .דמאי
יועיל העצם אל שני הזיזים  .שהאחד מק איסור  .אלא לא
נאמר אלא לבלוע .וכדאמיני! אבל מאינו מינו אי איה׳ קפילא
טועמו■ אי לא אסור .
השקט ובטחה .ורוח ה׳ צלחה .ושמש צדקה
שסכי
 1זורחה להעלות מעלה מעלה לגדולה למשחה.
לאדוני עורי הרב ר׳ שמחה שמעיז• ט אדוני אומר• שבעלת
ה׳ כנסי׳ פטור מן הציצית• מנח בריי׳ השמי׳ בספרי .יכול
אף נעלי נ׳ ובעצי הי .והיא מסכמיזעס מריי׳דס׳ ב׳ דזבחי׳.
והא דאמרי׳ וריש מאשר נפק׳ .סייני לומר דאפילו אית לי׳
לריש בעלת ה׳ וד» מסיק לה ,מאשר .ובא לומר שאין ספדת
מכאן

אשד

תשובה

ילטלט"

תשובה

ששץ

מצות ל״1ז — ביאור י׳ הדברות]

דצז

סבת השתתת העולם .אמרו רבותינו י»< בל מקום שנאמר השחתה אינו אלא לשון
ערות ועבודה זרה ׳» .וידוע הוא בי הנאוף יפיל חללים רבים .ובלעדי זה מבואר
מה שבו מהשחתת הגוף באמרו 8י 1אל חתן לנשים חליך והשחתת הנפש ג״ב לפי
ולא יראה בך ערות
שהנמשך אחר תאות חמרו ימית שכלו .אמרו רבותינו
שאין לזאת העברה אריכות
דבר ״ 1°מלמד שהעריות מסלקות השכינה׳ ואמרו
שלא תנאף הוא אזהרה בנאוף אשת
אף וזה מבואר .ובאה הקבלה האמתית
איש ,וזה מבואר לכונת עשרת הדברים שמזהיר על הדברים העקריים והיותר

מצויין .וכבר כתבנו שעשרת הדברים הם שרשי בל שאר המצות ,ובכלל אזהרה
זו כל המצות שבאו בענין עריות ושבאו ג״כ למעט התאוות החמריות.
דכור שמיני :לא תגנוב’3י ,הדברות שקדמו באו למה שצריך להנהגת
האדם לגופו ולנפשו כמו שבארנו ,ועתה התחיל להזהיר בעגין שמירת הממון .ובאה

הקבלה האמתית״י שאזהרה זו נאמרה בגונב נפשות וזה למעלת עשרת הדברים
שמזהיר בדברים היותר מצויים או היותר רעים ,וידוע הוא כי העניו היותר רע
בחמדת הממון הוא מי שיביאנו זה לגנוב נפש ,ובכלל זה כל גנבת ממון .ואולי
סמך גנבת נפשות לנאוף לפי שלפעמים תהיה גנבת הנפשות לנאוף כמו שאתה

רואה תמיד באומות.
אחר שהזהירם בנזקים הגדולים
רכור תשיעי :לא תענה ברעך עד שקר
התלוים במעשה ,הזהיר בנזקי הדבור והוא עדות שקר .ובכלל זה כל המצות שבאו
בעניני האונאות ,וכל הדברים הנתלים בדבור בעסק שבין אדם לחבירו ,וגם אם
רוב בני אדם הקלו בזה ,מה שבו מן ההיזק לנפש מבואר ,כי הדבור הוא החלק
הנכבד אשר בו נבדל האדם משאר בעלי חיים אשר חלק ה׳ לו לבחון האמת מן

השקר אם כן כאשר ימירהו טוב ברע חומס נפשו וירחק מדרך האמת׳ ובדברות
שניות כתוב"” עד שוא ,ושוא הוא כולל יותר משקר ואמר׳ רבותינו’” שוא

ישקר בדבור אחד נאמרו.
דכור עשירי :לא תחמוד בית רעך וגו׳ ”8ובדברות שניות ’"9לא תתאוה
וגו׳ ,אחר שהזהיר מנזק הדבור הזהיר על מה שאפשר שיבא מן הנזק במחשבה,
אמרו רבותינו  ”°החמדה מביאה לידי גזלה ,והזהיר בענינים שהאדם יותר חומדן
והוא דירת חברו או אשתו ,ולפעמים יביא זה אל הגזלה ולרציחה ,וכבר כתבנו
שכל עשרת הדברים הם בדברים יותר חמורים .ומשה רבינו כתב בדברות שניות
"לא תתאוה" ,לפי שהחמדה תאמר על מי שחומד דבר ומשתדל בלבו בכל עניני

ההשתדלות להשיגו ,והתאוה תאמר על התאוה לבד בלתי השתדלות אחר ,ובאר
משה רבינו כי ה׳ הזהיר גם על התאוה .וכבר בארנו מה שיש בענין החמדה

 149ספרי במדבר פיס׳ רנת סוסה ג ב.
 148משלי לא ג.
 147סנהדרין נז א.
 153שמות ודברים שם.
 152עי ,רש״י שמות שם.
 151ל״מ כעת.
 150דברים בג סו.
 157ירושלמי נדרים
 156דברים ה יז.
 154סנהדרין פו א וערש״י שס 155 .שמות כ יב
 160מכדרשב״י שמות כ סו :חמד אדם
 158שמות שם יד 159 .דברים שם ית.
פ׳־ג ה״ב.
סופו לגזול שנאמר וחמדו שדות וגזלו .ועי׳ רבנו בתיי.
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רצח

מהשחתת העולם עם מה שהיא תכונה רעה וחולי גדול בנפש׳ כי התמדה הוא
במחשבת הלב אשר הוא כלי לעניינים השכליים ,וכאשר ישים מחשבת לבו
לעניינים הגשמיים כל ימיו יהיו בדאגה ושממון ונפשו לא חיה .ובכלל אזהרה'
זאת כל המצות שנצטוינו בהם להסיר כל תכונה רעה וחולי בנפש כגון הנקימה
והנטירה וכיוצא בהם .כתב החכם א״עי»ג אנשים רבים תמהו מה זאת המצוה,
איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בלבו ובל מה שהוא נחמד למראה עיניו.
ועתה אתן לך משל כי כפרי שיש לו דעת נכונה והוא רואה בת המלך שהיא יפה
לא יחמדגה בלבו שישכב עמה כי ידע שזה לא יתכן ,ואל תחשוב הכפרי הזה
שהוא כאחד מן המשגעים שיתאוה שיהיו לו כנפים לעוף בהם בשמים ,כי לא
יתכן להיות ,זה כאשר אין ארם מתאוה לשכב עם אמו ואעפ״י שהיא יפה ,כי
הרגילוהו מנעוריו לאמר שהיא אסורה לו ,ככה כל משכיל ידע כי אשה יפה או

ממון לא ימצאנו אדם בעבור חכמתו ודעתו רק אשר חלק לו ה׳ ,ואמר קהלת־8י
יתנגו חלקו .ואמרו חכמים 65י חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא [אלא
במזלא] ובעבור זה המשכיל לא יקנא ולא יחמוד ,ואחר שידע שאשת רעהו אסורה

לו יותר נשגבה בעיניו מבת מלך בלב הכפרי על כן הוא שמח בחלקו ולא ישי׳
אל לבו לחמוד ולהתאוות דבר שאינו שלו ,כי ידע מה שה׳ לא רצה ליתן לו ,לא
יוכל לקחתו בכחו ובמחשבותיו .על כן יבטח בבוראו יכלכלנו ויעשה הטוב בעיניו,

ע" כ.
כאשר תתבונן בסדר עשרת הדברים תמצא שהג׳ דברות הראשונות באו
לשלמות הנפש הקודם במעלה ואחר לשמירת הגוף ואחר לשמירת הממון .ותמצא
בעגיני עשרת הדברות מה שכוללים ממה שצריך אל האדם להשלימו במחשבה
בדבור ובמעשה .כתב הא״ע״י אמר אחד מחכמי הדור ידענו כי תשעה גלגלים

הם כנגד תשעה מספרים שהם עקרי כל מספר׳ וככה אלה תשעה דברים ,והנה
הדבור הראשון שאיננו ממספר התשעה ,שהוא כנגד ה׳ הנכבד המדבר ,באשר
הוא האחד במספר עשרה .והנה הדבור השני שהוא לא יהי׳ לך כנגד גלגל העליון
שהוא מוליך הגלגלים ממזרת למערב בכ״ד שעות .ואמר כנגדו לא יהא לך אלקים

אחרים ,להודיע כי בכח ה׳ ירוצון הגלגלים ,כי רבים חשבוהו שהוא הבורא בעבור
שאינו גוף .והדבור השלישי שהוא לא תשא כנגד גלגל המזלות ששם כל [השבעה]

צבא השמים חוץ מהמשרתים ,ושהוא מקיף כל הגופות ובצורותיו שהם שמונה

וארבעים ונראה כח השם לעין .ויש מקומות בזה הגלגל [שיש] שם כוכבים רבים.
ומקימות אין שם כוכב ואין יכלת באדם לדעת זה הסוד .ורבים חסרי דעת חשבו
כי לשוא נבראו אלו הצורות על זה המתכונת .והדבור הרביעי דבור השבח כנגד
גלגל שבתאי ,כי חכמי הנסיון אומרים כי לכל אחד מהמשרתים יש יום בשבוע
ידוע שבו יראה כחו והוא בעל השעה הראשונה ביום .וכן מי שהוא בעל הראשונה

בלילה .ואומר׳ כי שבתי ומאדים כוכבים מזיקים .ומי שיחל בו מלאכה או מתחיל
ללכת בדרך בא׳ מהם כשהם מושלים יבא לידי נזק על כן אמרו קדמוננו «•< שנתן
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אבע׳־ז בפירושו לשמות שם יו.
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תכב

[מגו .

nV־ —

ספר מצוה

כוגת אזהרה וו מבוארת בעצמה לכובד .שכתבנו באזהרה הקודמת .והוצרכה
אזהרה זו שלא להתעמר בה ברשותו אחר שלקתה למלאות תאותו׳ ואלו באה אוהרה
זו לכך הייתי אומר אין מן הראוי שיתעמר בה אחר שלקחה למלאות תאותו אבל
יוכל למכרה .ואלו באה אזהרה שלא יוכל למכרה לאחר הייתי אומר אין מן הדין
שימכרנה לאחר לשפחה אחר שמלא תאותו ממנה ,אבל יוכל הוא להשתעבד בה
ולהשאירה אצלו לשפחה ,כי בידוע שיחמול עליה לפי שהיתר .לו כאשר" לכך נאמר

לא תתעמר בה.
האזהרה רפ״ה לר״ם ’< הוזהרנו מלשלח מחשבותינו לקחת תחבולה ללקיחה
מה שברשות זולתנו מאחינו .והוא אמרו יתעלה 8י לא תחמוד בית רעך .ולשון
 1917לא תחמוד יכול אפילו חומד בדבור ת״ל  20לא תחמוד כסף וזהב עליהם
מכילתא*

ולקחת לך ,מה להלן עד שעשה מעשה אף כאן נמי עד שיעשה מעשה י .2הנד.
נתבאר לך שזה הלאו מזהיר מהערים עד שנביא לעצמט הדבר שכבר ישר
בעינינו 22מממון אחינו ,ואפילו בקנין ונתינת הדמים הרבים כי זה כלו העברה
על לא תחמוד ,ע״כ.
כונת אזהרה זו מבוארת ,שזו תכונה רעה ויבא לידי חמם וגזלה ,גם לידי
שפיכות דמים ,כמו שנראה ממעשה אחאב ונבות .28

האזהרה רס״ו לר״ם < הוזהרנו מלתלות מחשבותינו בהתאוות מה שקנאו
אחינו ושלא נכסוף לו ,כי זה כלו יביא לקחתו לנו .וזה לשון האזהרה שבא בזה
הענין אמר יתעלה 2לא חתאוה בית רעך .ואין השני לאוין בענין אחד ,אך הראשון
והוא לא תחמוד מזהיר מלקנות מה שהוא ביד זולתנו .והלאו השני מזהיר אפילו
מלהתאות ולחשוק בלבד .ולשון מכילתא 2נאמר כאן לא תחמוד בית רעך ולהלן

הוא אומר לא תתאוה בית רעך לחייב על התאוה בפני עצמה ועל החומד בפני
עצמו ,ושם נאמר מניין שאם התאוה אדם סופו לחמוד וסופו לגזול ת״ל * [ו]חמדו
שדות וגזלו .ובאור זה כי כשיראה דבר שהוא טוב בעיניו ביד אחיו אם ישלח
מחשבותיו אליו ויתאוהו עבר על לא תתאוה ,כי אחר שתביאהו אהבת הדבר ההוא
עד שיערים לקנותו ולא יסור מחלות פניו ומהכביד עליו למכרו או להחליפו עמו
במד .שהוא יותר טוב ממנו ויותר רב דמים ואם (ישלם) [יש לו] זה יהיה עובר
על לא תחמוד גם כן ,והוא כשיקנה הדבר שהיה לחברו והוא לא היה רוצה למכרו
אבל הכביד עליו והערים עד שקנאו ממנו ,ויהיה עובר על שני לאוין כמו שבארנו.

ואם ימנע חברו מלמכור ומלקחת החליפין והוא לרוב אהבתו לדבר ההוא יקחהו

ממנו בהכרח ובהתגברות מפני שנתישבה אהבת הדבר ההוא בנפשו ,ויהיה עובר
על לא תגזול גם כן .ובחון זה העניו במעשה אחאב וגבות .0הנה נתבאר ההפרש

שיש בין אמרו לא תתאוה ובין אמרו לא תחמוד ,ע״ב.
 17סהמ-צ שם ל״ת רסה ,רמב״ם גוילה פ-א ה״ט.
 21עי׳ השגות הראכ״ד שם.
 20דברים ז כה.
א  jcרמכ״ם שם הי*»
 1סהמ״צ לר״מ ל״ת רסו ,רמב״ם גזילה ס״א ה״י.
רסו־רסז.
 5רמב״ם הי״א רעי׳ לעיל.
 4מיכה ב ב.
 3מכילתא יתרו פ״ח.
18

שמות כ יד 19 .מכילתא יתרו פרעה זז.
 23מלב"*
 22כלומר שחמדנו אותו.
2

דברים ה יח.
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אזהרה רפז־רסס)

תכג

כונת אזהרה [זו] מבוארת שהוצרכה אוהדת התאוה בלב להזהר מן החמוד
שמביא לידי גזל» .ואזהרה התאוה מי שיקבלנה לא יצטרך לאזהרת החמוד .אמנם

לא רבים יחכמו שיוכלו למשול ברוחם שלא להתאוות דבר לפיכך (לא) באה אזהרה
שלא יחמוד שגם אם יתאוה בלבו לא יעשה תחבולה לקנות מה שביד חברו שאינו
רוצה למכרו .ובאו אזהרות אלו להשלים הנפש ויש בהם גם כן תועלת הגוף והממון,
כי המתאוה והחומר יחליש כחו ונפשו על התאוה והחמדה כדי למלאות תאותו .ואם
לא יוכל להשיג תאותו אולי מרוב תאותו יחלה וימות .וכן המתאוה וחומד דבר

למלאות תאותו ובזבז כל ממונו כי החושק אין לו עינים׳ וכבר ידעת שאדון
החכמים אמר על הרשע י כל היום התאוה תאוה וצדיק יתן ולא יחשוך.

האזהרה רם״ז לר״ם« הוזהר השכיר שלא יאכל בעת עבודתו מן הדבר אשר
יעבוד בו אם היה עובד במחובר לקרקע ״ .והוא אמרו יתעלה  10וחרמש לא תניף
על קמת רעך .אמר[ו]  11חרמש לרבות כל בעלי הרמש ובשעת חרמש ,ר״ל בעת
הקציר לא תקצור לעצמך .וכבר נודע שזה הכתוב אמנם בא בשכיר ושאמרו כי
תבא רוצה בו כשבא שכיר כמו שאמר התרגום אדי תתגר .ובשביעי ממציעא
אמרו (12אין) [אלו] אוכלין מן התורה העושה במחובר לקרקע בשעת גמר מלאכה ,ע״כ.
כונת אזהרה זו כדי שלא תהיה מלאכת השכיר רמיה כי אם יאכל כאשר יעשה
מלאכה במחובר לקרקע יבטל ממלאכתו .וראה טוב הפלגת מבארי הקבלה ,כי למה

שיורה פשט הכתוב להזהיר כל אדם הבא בקמת חברו שלא יניף קמה על חרמשנג
חברו לא יצטרך שזה יהיה גזלה ,ובארו שנאמר זה על השכיר שמותר לו לאכול
במה שהוא עוסק בו כדי שלא יצטער ,ובאה האזהרה שלא יאכל כשעושה במחובר
לקרקע לכונה שכתבנו.

האזהרה רס״ח לר״ם! הוזהר השכיר מלקחת משל השוכר אותו יותר מכדי
אכילתו .והוא אמרו  2ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל כליך לא תתן .וכבר נתבארו
משפטי מצוד .זו בשביעי ממציעא« ושם נתבאר מה שיש לו לאכול ומה שאין לו
לאכול ,ומי הוא האוכל שיהיה עובר על ואל כליך לא תתן ,ע״כ.
כבר בארנו הדברים שמותר לאכול הפועל במצות ר״ב ממצות עשה ,וכונת
אזהרה זו מבוארת שאם הותר לו לאכול לכונה שכתבנו במצות עשה לא הותר לו

לשאת בכליו .ובארו זה הפסוק גם כן בשכיר ,כי מי שאינו שכיר מי התיר לו
לבא בכרם רעהו שלא מדעתו .ולמדנו גם כן דרכי המוסר מפשט הכתוב כי מי
שיבא עם דעהו בכרמו ברשות ,וירשהו חברו לקחת מה שירצה שיוכל לאכול מן
הענבים כדי שלא יצטער ,אבל לא יתן ממנו בתוך כליו.
האזהרה רס״ט לר״ם• הוזהרנו מלהתעלם מן האבדה אבל נקחה וגשיבה
לבעלים ,והוא אמרו יתעלה• לא תוכל להתעלם .וכבר בארנו• אמרם במכילתא7
 7משלי כא כו.
 6מכילתא ורמב״ם שם.
 10דברים כג בו.
 9ב״« פז זב

 8סר.מ״צ ל״ת רסז ,דמב״ם הל׳ שכירות פי״ב ד*.ב
 12ב*מ שם■
 11ספרי דברים פיס׳ רסז.

 13צ״ל :שלא יניף הרמש על קמה.
 2דברים כג כר
 1םהמ״צ לר״מ ל״ת רסח ,רמב״ם שכירות פי״ב ה״ג
רסח־רע.
 6עשה רד•
 5דברים כב ב
 4סהכד׳ב שם ל״ת רסם ,רמב״ם גזילה פי״א ה״זג
ב פז זג

ספר הבתים <מהדורת הרשלר>  -ב דוד בן שמואל הכוכבי עמוד מס (429הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (6

גליתי

•י
3׳

בבא מציעא

א׳ או שיש גה! סוים; נ״ב מ׳ שו״ס מהר״ם בר ברון ס“
תתכ״ט מיז שהביא ראי׳ מכאן ואין מיכן כלל מה הוצרך
לראי:,

שם ב*

היכא דאינא וררא דממונא ,ניב ע ,פירש״י וחוס,
ויש ראי׳ לפי׳ התום׳ מגמ ,נדה ו* א ,כי קחני היכא
דאית לי׳ דררא דמימאה פי׳ שיש שם דבר המביא לספק מל
הויית טומאה ומשא״כ מעל״ט שבנדה דקודם ראי׳ אין שם דבר
המספק מליט כלל לומר שהיא טומאה מש״ה ונזה נם כאן פי׳
דררא דיש בטצס דבר המחייב הספק וכפי׳ החים ,ושוב ראיתי
בחידושי הרין כאן הביא גמ׳ נדה הנ״ל:
ג׳ א ,לא מהימן לי בשטטה ,נ״ב ע׳ שו״ח ח״צ סי׳ קכ״ו:

שם ב' אישחמוטי הוא דקא מישפמט מיני",

—®ק*

3׳

נ׳יב כל׳ זה לקמן

ט״ן כ /י*ן א./

שם חוד״ה מה אס ירצה כ׳ אבל הכא

ט׳ שו״ת רד״ך בית ח ,חדר י׳ דיה

מושה תשובה נו /נ״ב
ונראה

נמי דבשבוי׳

su׳ וט׳ שו״ת מהרים בר ברוך סי׳ חשל״ז טש״ה ושו״ת מהרי״ג
״ • קכ״ג טש״ה וסי ,כיח ס *ש וט' נימוקי מהרמ״מ שבסוף הספר
שם דס״ה ט״ב דיה דין אם אמר גזלחני ועוד פס דסיו טיב
ד״ה דן ראובן חפם בסכיט החלה כי״ טש״ה וע׳ שו״ת הרא״ש
כלל י״א אוח ה ,ועיט שס כלל ק״ח אותיות ל״״א ,ל״ב ,וט׳
שו״ח מהרים לובלין סי ,פ״א ועיט פו״ת חכם צבי סי ,ג ,דיה
וטוד דאף לפי דמיוט ט ,דהיכא דאיכא רימוהא ומניד בלא״ה
איסור זוטא חו לגמרי משים טצמו רשט מיש וא״כ י״ל דכיוו דגם
השוגג חשיב חטא כאן חדט שהרי חייבתו חורה חטאת לכפרה

לכן תו לגמרי משים טצמו רשט ונאמן ג״כ לומר דמזיד הי ,וט׳
מוד שוית חתם סופר חיו״ד סי׳ ר ומשיש באותה חשובה
"אסיג דיש לדחות קצת ראי ,זו ולומר שאני הסס דאי לאו דירט
בנפשי ,ומבד תביע לא מי מייתי״ מכיל מיש במחכח״ה דחי׳
זו לטנ״ד דחוי׳ מט־קרא היא דמאי חזיה לומר דמפיקרא
רפט הי׳ ונשבט לשקר במזיד וטסה נטשה צדיק ואיני רוצה להביא
חב״ט אמיר להיפוך דטד טתה הי׳ צדק ולא נשבט לשקר במזיד
מסולם ומה שאומר מחה שנשבע לשקר במזיד זה שקר היא והוא
^ט טמה ורוצה להביא חב״ס והרי כך ראוי לני לומר יומר
:.שתא הוא דאיחרט מפאת החזקת כשרות אשר לכל ישראל
כיון דממ״ג הוא עבריין או בשססה או בהבאת חב״ע וא״נ יותר
יש לט לומר דהוא מבריק בהבאת חב״ט דהשתא הוא דאיתרט
ילא יהי׳ נאמן לאשוויי נפשי׳ רשט מסיקרא 1רפ וט׳ כזה בשרית
’■■^מב״י הניינא חאה״ט סי ,קכ״ט אות ה׳ טש״ה:

ד

,K

ובחולק

מתקני לבק שנוטה דליתא דניותה באורייתא ניב דוגמתו
חגיגה כ״ג ב ,מעולם לא חידשו דבל בפרה ט״ש ברש״י
ל״ד א׳ פוד״ה שני שני למה ושם ליו ב ,חזד״ה

ר׳ יוסף:
ה׳ &׳ אצטריך קרא היכא דחפר בס מרוח כו /ניב כזה לקמן

ק׳ ב ,ושדה שחפר בס בורות פיהק זמפרוח וט ,שו״ס
הרי* סגא״ש סי׳ נ״א ומש״ש א״נ האי טפרא גופי׳ דנפק מינייהו
קמהדר לי ,ק״ק שהרי אק הטר מתמלא מחוליתו:
שם 3׳ ותקנמא להקנתא לא מבדי ",ניב דוגמתו ירושלמי סוכה
פ״ג הייא ויש תקנה אחר התקנה ועיט שו״ת מהרים
שדייאה סי ,נ״ד ד״ס סוד טמם אחר יש לי ט׳ וט׳ שי״ת חכם
צבי 8י׳ קע״ז וט' שו״ס פבסיך ס׳ תורת חטאה סי׳ ב ,ד,,ה
ובל מן חכו:,

הש״ם

שם שטטה זו תקנת חכמים היא,

נ״ב נהאי לישנא לקמן נ״ח

א' ופ״ג א׳ ושם פ״ג א׳ הוא ג״כ מימרא דר ,יוחנן כמו

כאן:
מינו דמשיד אממונא חשוד נמי אשבוטהא ,נ״ב ט ,שו״ת
חיים שאל 0י׳ מיד אות כ״ט אי גס החשיד טל גזל
טכו״ם חשוד אשביטחא וכן אי פסול לטדות ועיט שם ח״ב סי׳
ליה אות ה׳ וע׳ שו״ת הרדב״ז ח״א סי ,קכ״ח דה״נ אמרי׳
להיפוך רמאן דהשיד אשנוטה חשוד אממונא ע״ש:

שם

שם
שם

והוה ידט ,ניב ט׳ שו״ח מהר״ס לובלק סי׳ פיא:

בנא דמי משמט לכו" ניב פ ,ס׳ קרבן חגיגה סי׳ מ׳
וסש״ש ולטנ״ד אק הקושי קישי כלל דלפי דאינשי נפי

טעותם ט׳ קדמו בזה התשב״ן בהקדמת כזוהר הרקיס בשירש א׳
דיה המין הב׳ עש״ה שרמז לזה בקצרה וט׳ פזד שו״ח תשב״ן
חייג סי׳ ט״ו וט״ש שכ׳ טוד דה״ה במקום דקיל להו לאינשי
עדות שקר וטועים דרק לישבט לשקר הוא דאסור יש לדון ג״כ
לפי טעותם וצריך להשביט המדים אך דמעיקר הדק טרות שקר
הוא לאו כהטפת שקר והחשוד טל פדות שקר חשוד גם טל
השבועה ט״ש ומ״ש דחשוד טל מדוח שקר חשוד טל השטעה

__________ _______1ליט מה ואניס:
ל M׳ שמטה שלא פשטתי בה שמטה שלא

______
שלחתי נו /נ״ב ט׳

שו״ת מהר״י ברזנא סי׳ רל״ח:

שם

חיישי׳ שמא מלוה ישינה יש לו עליו ,רב ע ,שי״ס הרא״ש
כלל ס״ד אות א ,טש״ה:

שם

3׳ תוד״ה קפץ כ׳ וגרי׳ נסי לא הוי ט׳ ,נ״ב מונח
דברי׳ מה״ת אק לה ניטול וע" שו״ת מהרי״ל סי׳
טיב המתקתי דבריו בגליון כתוטת כ״ז א« ,ם מה דיש לדקדק
מקישיח שוס ,דכאן ד5״ל דגם היתיר באיסור .נטל דפטור בחיוב
ה״ל נהיחיר באיסור וכמובן הנה כזה יש לדקדק בפשיטות נ״כ
גס סשויס מהרי״ל .שם דהקשה דתיבטל סך דבמחבואה ט׳:

?' 3׳ דחייש* ,לשתי כתיבוח ,נ״ב לקמן כ ,א׳:
ח׳ א׳ בשלמא טהורה חזיא לבשר ,ניב מ׳ תה״ד ם ,,שליו:

שם
ש׳

שאילו אמר לשלוחו צא וגטב לי וגנב מסור ,נ״ב מ׳ שו״ה
מהרים לובלין הי׳ פ״א:

3׳

והלכתא בכפותא ,נ״ב כעין זה :טרכק ז׳ א /גליון
הברט״א זיל וכזה »ד ב״ק סיג א׳ והלכתא שהעידו

בב״א והוזמו:
שם ומינו חכי לנפשי׳ ני ,ניב ט׳ ספק מושכל בשרת שיים
שאל ת״ב סי׳ ל״ח אות ל״ב כשם המהר״ת אבייעפיא זיל
אם ראובן הי׳ חייג לשמעון לוי ויהודה וחסם בן שמעון ממוט
בעד חוב לוי והוציאוהו ממנו מטעם חופם לבמ״ח מ ,דלא קנס
ואח״כ גודט פבשטה פהפס כבר מס אביו סמטק במדינת הים
והי ,יכול לתופסו איפוא לעצמו אלא פלא הי׳ יודט אי שייך
ננהיג מינו דאי בטי זכי לנפשי׳ כר ט״ש ויש לדכר הרכה כזה
ואין הנליק מםפיק:

ב,,

שם חד מט אסרי׳ תרי מגו לא אסרי /ניב תמורה י״א
חוס׳ ביצה ל׳ ב׳ דיה טד 5ט׳ תום׳ למיל ה׳ א׳
ומאי פט מ׳ תום׳ לקמן צ״ח 3׳ ד״ה ה״נ ותרי שייכי לא אמרי׳

ר״ה

וסוס׳
גליוני הש״ס ־ ב (נשים ,נזיקין) אנגל ,יוסף בן יהודה עמוד מס (172הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

/?A

ץ^ 2ספר המצות לרם־ג ז׳ל רת רעא

שלו

רב (פרשת שופטים) ,אלא דמה שתי' שם דלרח א'כא אמאי קתגי כספרי שס דעל הסגש גבול כאיי עובר כשל
טכירס דרכנן .ולריה״ג אפי* כעבירה דרכנו אינו חוזר לאלן יבחי״ל אינו סוכר אלא כלאו אחד .ואם איתא הרי
טיי״ש .דכריו תמוהים דהא אקרא קאי .ובדחורייחא ציכא בארן ישראל טוכר כארכמה לאוין .דהא לרעח הרחב״ס
כהני שים טכירה כלל .מיהו אפשר לומר רניון דקרא שם וסייטחו לא חחחור ולא חתאוה שני לאוין חלוקין
דחנכו דמחעטינן מיני׳ נולן בביח הוא דכחיב .משמט הם טיי״ש .וכל החימד מתאוה תחילה .כמש״כ הרמב״ס
דהכיח גופי׳ מזלה אחי לידי׳ .ולא הקרקע לחיד שהבית שם .וא״כ הו״ל עם לא חגזול ולא תסיג ארבעה לאוין
מוי טלי׳ .וט״כ לא מיחוקס קרא אלא כשהאכנים והעלים ובח״ל הו״ל פלשה לאוין .זהרמב״ם טפ,׳ (סיפיז מהלטח
בתורת גזלה אתו לידי׳ .וא״כ שפיר קאמר לימא דלא גנבה) כתב דבא״י עובר בשני לאיין עיי״ש .והשתא הרי
כריס״ג .דהא גולת מטלטלין היא דקטבר בלא תגזול .ארבעה נינהו .וגס קשה מדאמרען (בר״ם איזהו נשך) לא
ובאמת דפירש״י והרמב״ס ו*ל דמיירי כגוזל כיח בניי לכחוב רחמנא לאו בגזל וחיתי מרבית ואינאה .מה לרבית שכן
ל״ט אללי .דודאי כיון דקרקט אינה נגזלת וברשות בעלים יו*דוש .אינאה תוכיח .מה לאונאה שנן לא ידע דמחיל רביח
קיימא .היכי תיסק ארעחין דתו זר מעורכי המלחמה חיכית וחזר הרין ינו' .הלד השוה שכהן שנן גוזלו .אף אני
משים בית של אחרים שלא בנה הוא ולית לי׳ שוס אביא גזל .לאו כגול לחה לי ונו' עיי״ש ,ולדעת הרמב״ם
זכית כלל בגווי' .ומיהו לפירש״י הי׳ אפשר לומר דהך וסייעתו הא בלאיה לאו דטל לא אילטריך .דחיפיק לי׳ משים
ברייתא אתיא נמ״ר קרקע נגזלת .או דאין ה״נ דהו״ח לאוי דלא חתאוה ולא תחמוד .ומנצ״ל דלא כתיב אלא כרי
לחימר ולטעמיך .ולמסקנא דמיקי לה בדיהב רמי ניחא .לעביר טליז בחרי וחלחא לאוי .זא״ב גם משים מה הצר
אבל להרמב״ס לא יתכן לומר כן דהרי (בפ*ז מהלכות דרבית ואונאה לא קשה מידי .ועוד קשה מראחרען (בפ״ב
מלכים שם) הביא דין זס להלכה .וגם לא הביא לוקיחתא ומליטא כ״ו מ״ב) אמר רבא ראה סלע שנפלה נטלה
רמוקמינן לה בדיהב רמי .וכתב בלח״ח שם דהיינו משים לפני יאוש ע'מ לגזלה עיבר בטלן משום לא תגזול יחשיס
דס״ל רלא אמרינן הכי אלא אליבא דריה״ג .אבל למאי השב תשיבם ומשים לא תוכל להתעלס עיי״ש .יהשחא מאחר
רקיי״ל כר״ע שפיר אילטריך קרא למטי טי גזלן אפי׳ כלא רנחיח למניינא לחנית כל הלאוין והטשץ שהוא עיבר בכך.
הו״ל נחי למיחשכ לאוי דלא חתאוה ולא תחמוד:
יהיב דמי1 .א״כ בדיהב דחי אית לן למימר דחוזר מעורכי
המלתחה דהז״ל כלוקח טיי״ש .ואם איתא הרי נם לר״ט
ע״כ לא מיתוקמא אלא בדיהב רמי .דאל״כ פשיטא דלא לערד יש לתמוה מדאמרען (בפרק ארבע מיתות פ״ז
ט״א) אזהרה לגינב נפש מנ״ל רי״אמלא הגניב
עדיף מארם אחר לגמרי ולא אילטריך קרא לדידן רקיי״ל
אין קרקע נגזלת ואכח׳ל בזה .וטכ,פ אין מזה קושיא זכו׳ בגונב נפשות הכתוב מדבר או אינו אלא בגונב חמין
להסוברין דקרקעוח אינן בכלל אזהרת לא תגזול .וכמו לא ולמד משלש עשרה מרוח שהתורה נדרשת בהן דבר הלמד
שנתבאר ובלא״ה לפי דעת הסיברין דבכל גזלת קרקעית מעניינו וכו׳ טיי’ש .והשתא אס איתא דבכל גזלה וגנבה
בא*י איכא לאו דלא תסיג נבול רעך כחשכ״ל אין כאן איכא נמי א׳הרת לא חתאוה ולא מחמוד .א״כ למה לו
מקום קושיא .דהרי נהי דלאו דלא הגזול ליכא בקרקע .למילף חדרשא ופלש עשרה חרות .תיפיק לי׳ דאינא
מ״מ איח בה טבירה משוס לאו דלא תסיג .דהא ט״כ אזהרה מפורשת מקראי דלא תתאוה ולא תתמיד .דמייני'
בא״י חיירי קרא .דהא בתו*ל אפי׳ בונה בית ונוטע נם כנפשות .כרכתיב בי׳ אשת רעך עכרו ואמתו וכל אשר
כרם שלו אינו חוזר .כמבואר בירושלמי שם .וכ*כ לרעך .ובפרט לרעת הראנ״ר ז״ל רקאי ג״כ בשיטת הרמב״ם
הרמב״ס (שם הי״ד) עיי״ש .ושפיר קאחר לימא דלא בזה^וגס ס״ל ראינו עובר בלא תחמוד אלא כשלא אמר
המוכר רוצה אני .וא״כ ט״כ אינו טוכר בלא תחמוד מל
כריה*ג .וטור 1חבאר רזה לפנינה—
יש לעיין בדברי רבעו הגאון ז״ל דנהי ולרעתו אשח איש אלא בטירה אשת איש .דאילז גירשה נטלה כיון
לאו דלא תגזול ליכא בקרקעות .מ״מ הא דאין האיש מוציא אלא לרצוני אין לך רוצה אני יותר מזה.
בעורה אשה
וה
איח בהו אזהרת לא תחמוד שכוללת כל דבל .יא״כ אחר  ,וא״כ ודאי הא ונתיב לא החמיר אשת רעך
שכבר מנה לטיל (לאוין ל׳) לאו דלא תחמוד שוב לא הי' רעהו מזהיר קרא ולתוספת אזהרה הוא וכתבי׳ קרא.
/ץ לו למנוח לאי דלא תסיג .דהרי לכאירה ככל גזלה איכא דחלנד לאו ולא תנאף עובר ננוי בלא תחמוד .וא׳כהי״ל
נחי עבירת לאו דלא תשמיד .כמחבאו מדברי הרמב״ם דיני נפשות ממש מיהו משוס הא איכא למידתי ומשהראה

ואבהי

ו״ל (נפ״א מהלכות גזלה הי״ב) 1בסח*ג (לאוין קרח)
ובתשו' הרא״ש ז״ל שהבאת• לעיל .ובטור (ח1״מ ס,׳ פרט
שט״א) טיי״ש .יא״כ גס בלאו דלא תסיג ליכא נפר*,מ
אלא כרי לטבור בשני לחוץ .ואינו ראוי לבוא במנין
לשיטת רבעו הגאון ז״ל .ונזה יש להקשיח גס מה שמנה
רצעו הנאין ז״ל לעיל לאו דלא תגזול .והא■ כיין דאי
אפשר לגולה בלא עבירת לאו דלא תחמוד .ח״כ ליכא
נפק״מ בלאו דלא חגוול אלא כדי לעבור בשני לאוין .זא״5
אחר שמנה לאו דלא תחמוד לא הי׳ לו למנות לאו דלא
תגזול .ואמנם נראה דוברי הרמב״ם וסייטחו ז׳ל בזה
לריכין כיאור .ולכאורה יש לתמוה טוכא לדעתם .דא״כ

לתוך ביתו קעבר בלא תחמוד אע״פ שעדיין לא עבר בלא
תנאף .ואט*ג ובמכילתא (משפטיה) מבואר ראינו טובל
בלא מחמיר עד שעושה מעשה עיי״ש .ח״ח מה שמביאה
לחיך ביתו בלבד נמי אפשר ותשיג מששה .ונ״ש כשהביאה
בע״כ דהו״ל מעשה גמיר .אלא דעכ״פ וראי אס איתא
ל בכל טנין גזלה ונגבה עיבר נחי כלא תחמוד .נם גניבת
נפש אי אפשר כלא מבירת לאו דלא מחמור .וא״נ הרי
יש לנו בקרא אזהרה מפורשת לגינב נפש .כיון דחבואר

בהריא בקרא רכחיחור נפש אום נחי חיירי .ועוד קשה
מדאמרי' התם לא תגנבי כגונב ממון הכתוב מדבר ,או
אעו אלא בגונב נפשות .אמרח לא ולמדעי׳ עיי״ש,
והשתא
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ספר המצות לרסיג ז*ל דת רעא
והשתא חיפיק לי׳ אזהרה לגונב ממון חקלאי ולא חח«6ס
ולא תחמוד .ובודאי משמש ומיקר אזהרת ממוו היא דאתי
למיל{} מלא סגגבו  .ולא לאפיש• לאוי בעלמא .לומר רעיני
נמי בלא תמני:

ועוד קשה מדתגיא בספרא (קדישים) ומייחי לה מיק
מוזל פצים (ק״ס טיב) וכחש בה אין לי אלא
שמש אזהרה מנין ת״ל לא תכחשו טיי״ש .והוא אוהרס
לכופר כסקדון אשי׳ כלא שבימה .נדמסקינן ההם .וכן
כתב הרשב״ס (בס״ג מהלכות נזלה כייר) פ"ש׳ס .והשתא
חיפיק לי׳ אזכרה מלא חסאוה ולא תחמוד .זבן קשס
חראמריק (בפרק בחרא דמטס ס׳ו ט״א) חנן התם הניטל
האס טל הבנים וכו׳ אינו לוקה .זה הכלל בל מצות ל״ת
שיש בה קום פשה אין חיינין מליו .אמר ר״י אין לני
אלא זאת וטור אחרת וצר .זפרכיגן וחי ליכא והאיכא
נזל דריזמנא אמר לא תגזול והשיב « &fהגזלה וכו׳ .ומשכחת
לה בקיימו ולא קיימו ובטלו ולא בטלו .ומשני התם ביון
לתייב בתשלומי! אינו לוקה ומשלם טיי״ס .ובתום׳ כתט
שם דהייט טטעא דלא משכחת לה כגול בטלו משוס
ואפי׳ כששרף אח מזלה בידים אנשי איתי׳ בתשלומין.
ואין וה ביטול כטשה ט״״ש .והשתא לפי מאי דס״י
החס דמשים טטמא ואיתי׳ בתשלימין לסור ליכא לחיפטרי,
מסלקות אפי׳ בלאו שעיקרו ניתק לטשה אלא שביטל אח
הסשה .וא״ה ודאי דכ״ש בלאו ולא ניתק לטשה כלל דליקה
אס״פ שישנו בתשלומי! .וא״כ בלא תחמוד דלא ניתק למשה
כלל וליכא שוס מטמא למיפטרי׳ ממלקות אלא משוס דאיתי,
בחשליסין .וכמשיב הראב״ד ז״ל (נפ״א מהלכות גזלה
שם) .ואפי׳ לפחש״ה הרפב״ס דל שם מטמא דאינו לוקה
משום דהו״ל לאו שאין בו מטשה .כבר ביאר כה״מ זיל
שם דהיינו רוקא כשאמר המוכר רוצה אני .ממילת החפץ
היא שרצון הבטלים .ואין האיסיר אלא בהשתדלותו שהשתדל
לרצותו .ובהשתרלות ליכא ממשה .וחיוב להחזיר החסן
ליכא וכיון שברצון המוכר נטשה ליכא חיוב השבה .ולפיכך
לא גחן הרמב״ס כטעם משוס שחייב בחזרת המפז טיי״ש.
ומתבאר מזה דכשלא אמר המוכר רוצה אני אפי׳ גהרמב״ם
לינא מטמא אחריגא לפטרו ממלקות אלא משים שחייב
בחזרת החפן יהי׳ל לאו שניחן לחשלוטין .והיינו רוקא
למהקנא דסיג־א ומכות שם דכל כמה דאיתי׳ נחשלומין
אינו לוקה אפי' בביטול המשה .אנל לסיר דס״ל דאפי׳
בלאו דגזלה אע’פ שניתק לטשה .כל שביטל את המשה
אפ״ג ראכחי איתי׳ בחשלומין ליקה .א״כ כיש בלאו דלא
ניתק לטשה כלל דלוקה אט׳ג ראיתי׳ בחשלומין .דגם
למהקנא דמסקיגן דבלאי דלא תגזול אסי׳ בביטול העשה
אינו ליקה משום דאיתי׳ בחשלומין .מ״ח ס׳ל להת<ה׳
(ר״פ איזהו נשך ס״א טיא) בר״ה לטנור מליו וכו׳ ולוקין
מל כביש שכר שביר ורבית ואונאה .אע״ג שניתנו לחשלוסין.
משום דס״ל רלא ניתקו לטשה .ולא דחו ללאי דלא תגזול
ומיקרו הזיל ניתק לטשה .והילכך אטיס שטטל המשה
שוב אינו לוקה .חשים דכל שאפשר בתשלומי! לא חשיב
ביטול הפשה .וכמשיב שם הי׳ש״א דל ושאר אחרונים דל.
ואפי' לרמת החולקין ביה טל התים׳ .הייני רק משוס
דס״ל דלמאי דמסקינן דבלאו רלא תגדל אפי' ביטל העשה
לא לקי חשים דאיתי' בחשלוחין .שוב כל לאו שישנו כהשלימין
אפי׳ לא ניתק לעשה כלל נס* משלם ואיני ליקה .אבל
למאי רס״ר ינגזל אע״ג וניתק לטשה לוקה במטול נעשה.

פשיטא דנ״ש לאי שניחן לחשלומין ולא נימק מעילם לטשה
כלל דלקי:

והשתא

אי 5אס איחא יננל טנין גזל מלבר אזהרת
לאו דלא תגזול איח בי׳ נמי לאו ולא תחמוד.
קשה מובא מאי שלין ותו ליכא זהאיכא גזל וכו׳ .והרי
בגזל אפי׳ כשלא ביטל המשה .מ*מ לפי מאי רקיימינן
השתא בס״ד דלוקין טל לאו שניתז לחשליחין אס לא ניתק
לטשה ,וא״ב לוקין נמי על לאו ולא תחמוד כיון שלא ניתח
לטשה אט״ג דאיתי ,בתשלומי! .וממילא ליקין נחי סל הגזל
מיהח משים לאו דלא תחמוד .אע״ג דמשוס לא תגזול
אין לוקין .וא״ב שפיר קאחר ר״י אנו אין לנו בלאו הניתק
לטשה שילקה נשביטל הטשס ולא ילקה כשלא ביטלה .אלא זאת
וטור אחרת .אכל כל שאר לאו הניתק לעשה או ולמולה אין
בהן מלקות .משים ולא משבחת בסן ביטול הטשס .או דליק!,
טליהן אפי ,בלא ביטול הטשס כגזל .דכיין ראי אפשר
ללאו וגזל בלא לאו דלא החמור :א״כ לעילם הוא ליקה.
ואין העשה פוטרתי ממלקות .משים לאו דלא תחמוד שנו.
ורבי יוחנן לא נקט אלא הנך דמשכחח בהי שיפטר
מחלקות כשלא ביטל הטשה ושלא ילקה אלא בניטל  Vוכן
יש להקשית בסוניא דסיף חולין (קמ״א טיא) דאמרינן
התם בטי ראב׳מ מטמא דרבי יהודה משוס וסבר לאו
שניתק לנישה לוקין מליו .או דילמא בעלמא סבר לאו
שניתק לעשה אין לוקין עליו והנא היינו טטמא וכו'.
ח״ש גנב וגזלן ישנן צכלל מלקות ארבעים דברי רבי
יהודה .והא הכא דלאו שניתק לעשה הוא .דרחמנא אמר
לא תגזול והשיב אח הגזלה .ש״ח טטחא דר״י דקסבר
לאו שניתק לעשה לזקין סליו טיי״ש .והשתא קשה מאי
ראי ,היא .ודילמא לטונס בלאו שניתק לעשה לא פליג
רבי יהודה אררבנן .ולכ״ע אין לזקיו עליו .והתם בגנב
וגזלן היינו מטמא דקאמר דישנן בכלל מלקוח ארבטיס.
חשים לאו דלא מחמור שבהן שלא ניתק לטשה .דס״ל
לריי דכל לאו שלא ניתק לטשה אט״פ שישנו בחשלוחין
ליקין מליו .וב״ש רקשה לפי דעת התום ,דס״ל דלקישטא
דמילתא קיי״ל הכי דלאו שניחן לתשלוחץ כל שלא ניתק
לטשה לוקין עליו כמשכיל .וא״כ אפשר לומר דגם רבנן
מידו לו לר״י בהא .ואט״ג דמסיים בה בהך ברייתא
דברי רני יהודה .אין הכרח כיב לומר דרבנן סליגי טלי׳
בהא .כמו ואשכחן ניו״ב בפ״ק רמגילה (ז׳ ט״ב) ובפרק
בתרא ומטת (כ״י ע״ב) וכן מתבאר מסוגיא דפיג דניטין
(ל״א ט״נ) דמהך לישנא אין הברח לומר דאיכא מאן
דסליג טיי״ש .וכן פסקו כל הראשונים דל בההיא דנרריס
(סרק הנירר מן המבושל נ״א ע״ב) הלכה נר״י אט״ג
דקחני בחחניחין להתס דברי רבי יהודה ט"״ש .וכ״כ
בלח״ח (פ״ט מהלכות נדרים ה״ג) עיי״ש .ודברי סרוב״ו
דל ביקר תפארת שם תמוהים טיי״ש .זנן לעת הנ״«
והלח״מ ימל״מ (כפיס מהלכות ערבין היו) עיי״ש .וא״ב
שפיר איכא לפרושי טטמא דר*י משים לאי דלא תחמיר
דלא ניתק לטשה אט״ג דאיתי׳ בתשלימין .ונם רבנן לא
סליגי טל,׳ .ועי׳ במשיב הריב מגלת ספרללאוין קנית)
בזה .ואין דבריי נכונים ואיןלהאריך/ .ונמו ים להקשות
לפ״ז מסוגיא דסינה שם דהר' לס׳ו אפי׳ לדעת הסיברין
ולמיד קרקע אינה עולת אינה בכלל אזהרת לא תגזול.
אכתי קשה קישית הריטב״א זיל שהבאתי לטיל מצר עבירת
לאו ולא תחמיר ואיתי׳ גם בקרקעית אם איחא דנכל
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ספר המצת לרס״ג ז״ל ל״ת רעא
גזלם איכא נמי מכירה לאו דלא החמוד .ולטנין לאי
ולא תחמוד אין שום חילוק כין א״י לחו״ל .ונ״ש נין
זמן הניח לזס״ז:
נראה נרור וודאי לאו דלא החמוד ולאו ולא

רלכן

הגזול שחי אזהרות חלוקיה לגמרי גינהי .יאפשר
לזו כלא וו .רכל הינא דאין כוונתו אלא לגיף החפץ מלחו
ולא לדמיו .בגין שרואה אצל מכירו דנר נחמד בעיניי אי
שהוא לריך לחפץ זה ולכך הוא חתאוס וחומד לינולו לפלחו.
אנל הוא רוצה לשלם דמי החפן ככל אשר יישת שליי מהבעלים
במחירו .ודאי לא שיינא בזה כלל אזהרה לא הנזיל אלא
לא תחמוד כלבד .וכן שייבא בזה אזהרת לא חחאיה
אבל נזלה אין כאן .וגזלה אינה אלא כשבא להרבות הונו
בממון תכירו  .אבל היכא שאין כוונתו לגוף החסן עצמו
אלא לדמיו .דגם אם היה רואה חסן אחר אצל תכירו
ג״כ היה גוזלו .וגם הרכה אסשר לו לחצא כאלה אס הי׳
רוצה לקנות .אלא שהוא לא בא אלא אדטתא וגזלת ממון
בעלמא .בזה וראי לא שייבא אזהרת לא חחאוה ולא
אזהרת לא מחמיר .אלא אזהרת לא תגזול נלכד .ומיהו
היכא שמחאוה וחומד גוה החסן עצמו וגם אינו רוצה
בחשלומין דחי החסן .כודאי ובזה שייכי אזהרת לא חתאוה
ולא תחמוד ונס אזהרת לא תגזול כאחת .ומשום חאוה
וחימוד גיף החסן הי״ל בכלל אזהרת לא תחאוה ואזהרת
לא תחמוד .ימשיס ומי החסן עובר בלאו דלא הנזיל.
ומש״כ הרמבים דל (בפ*א מהלכות גזלה הי״א) יהחימיר
מניא לירי גזל .שאס לא רצו הבעלים למכור אט״ס שהרבה
לסם רמים והפציר ברטים .יביא לידי נזל שנאמר וחמדו
בתים וגזלו וכז' עיי״ש .אין כוונתו לומר דאע״ס שכוחן
הדמים עובר בלא חגוול דידאי זה ליחא כדנהיבנא .אלא
כוונתו לומר דלפטמיס בשלח ירלו הבטלים למכור ולקבל
דמי החסן .יביא לנזול החסן בלא תשלומי רמים .ונמצא
עובר גס בלא תגזול .וגס אפשר דס״ל להרחב״ם ז׳ל

דגם כשנהן רמי החפן לנעלים כע״כ .והס לא נחרצו
כלל לזכות בכסף ולקבלו .הו״ל ככלל אזהרת לא הגזול
כאילי לא נתן דמים כלל .והרמים ברשות גזלן קיימי .וטי׳
כשו״ט (חי״מ ם,׳ שנ״ט) טיישיה .וכן משמע מלשין

הרחב׳ם שם ונהה״מ (לאיי! רס*ו) עיי״ס:

והנה

מקיר דברי הרמב׳ס אלו הוא חמה שאמרו
במכילתא שם שאס חמר היפו לגזול יכו׳ טיי״ש.
אכל דברי המכילתא אפשר לפיש כפשועו .ועבירת לא
חחמיו גוררת ג״כ עבירת לא מנוול .שהיום יעיל בע״כ
של הבעלים כרמים .דליכא אלא מבירת לא תחמוד.
וסופי לחטיף גס בלא דמים כלל .ויעבור נס טל לא
תגזול .אבל בשנתן רמים אפי׳ באונם ובע*כ של הבעלים.
איכא למימר דאינו נכלל אזהרת לא תגזול .וט״ב אני
מוכרחין לפרש כן לרעח הראכ׳יל ז״ל וסייעתו דס״ל דלא
עבר כלא תחמיר אלא דוקא כשלא אחר המוכר רוצה אני.
אכל כל שהכריחו ואמר רוצה אני לא עבר כלא תחמיר.
וא״כ ט*כ מאי ואחרו במנילחא שאס חמד סופו לגזול.
יחשמע להדיא דבעבירח לאו דלא החמוד אכח׳ לא עבר
כלא חגויל .ט״כ דאפי' ככפייה ובטינ של הבעלים שלא
נחרצה כלל מתחילתו ער סוסו .כיון רטכ*פ נתן דמים
אץ נאן לאי דלא הגזול .וא*כ ע״כ צריך לפרש המכילתא

כדנתיבנא ומיהו גם לדעת הרמב״ס איתא לאזהרת לא
חחחיד בלא אזהרת לא תגזול היכא ואמר המוכר רוצה
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אני .רמשים לא תחמוד איכא לרעה הרמב״ם .אבל משים
לא תגזול ליכא .כיון דח״ח נתרצה וקיי״ל תלוהו וזנין

זניני' זניגא .וא״כ אין כאן נזילה .אלא וכשלא אחר רוצה אגי
משמט מדברי הרמב״ם ראע״ס שנתן רמים עוכר נמי
משים לא חגוול מטעם שביארנו .ונראה דזו היא ג*כ
כיונת הסמ״ג (לאוץ קנ״ח) שכתב וז״ל דעיקר לא תחמוד
הוא נדחים עיי״ש .וכבר תמה עליו הר״כ מגלת ספר
שס רידאי נוהג לאו דלא תחמוד גם כשלא נחן דמים.
וכרמינח מהמכילתא שם ומכל שאר ראשונים ז״ל
פיי״ש שנרחק בזה הרנה .ואין דבריו נכונים כלל בכוונת
הסח״ג .אכל ע״פ מה שביארט דבריו פשוטים .רודאי כל
סתם אזהרות שבחורה אזהרות חלוקות הן ומיוחדות בפ׳ט.
ואין לני לומר שלא כא הכתוב אלא כדי לטבור בשני לאוין
אלא היכא רא’א לפרש נטנין אחר .נדאמרינן כטלמא
כל היכא ראיכא לחיריש דרשינן ילא חיקמינן בלאיי יחירי.
וא״כ זהי שכתב הסני״ג ועיקר לא המחיר אינו אלא כרמים.
דבזה ליכא אלא אזהרת לא תתמיד בלבד יכמו שביארנו.
חשא״כ כשאינו ניחן ומים אז שפיר משכחת לה גס לאו
רלא תגזול עם לאו ולא תחמוד .כשחימד גוף החפן ונס
הרמים איני משלם .וזה פשוט מאיר בכיינת
ומבואר מזה דגם הסמ״ג לא ס’ל נזה גרטח
במאי וס׳ל ואפי' בנתינת רמים כשלא אמר רוצה אני
איכא עבירת לא תגזול בהרי לאו ולא תחמיר .ואט״ג
דהסח״ג גיפי׳ הביא שם לקמן דברי הרמב״ם ביה עיי״ש.
צ״ל שלא הניא דבריו אלא משים שבא לתליין עליו במש״כ
ולא החאוה היא אזהרת מיוחדת בפ״ט עיי״ש .אבל בעיקר
הדבר לא ס״ל כוותי׳ .אי שהכין נם בכוונת הרהב״ם
דס״ל הכי כמשנ״ל:
טלטריי
שלאבא אלא
׳!,׳! Y-cy iv
מהבאר דבכל סתם נזל i»j !•»,
ממין בעלמא ל־הא אלא בכלל אזהרות לא הגזול
בלבד .ואינו בכלל אזהרת לא התמיר אלא כשבא בשביל
גוף החפן טצהו .ועי׳ בדרישה (חו״מ סיף הי' שע״א)

ההמ״ג.

הרמב״ס

ועכ״פ

שאין דבריו מיבנים כלל  eftלא ע״פ מה שביארנו מיי״ש
היטב .ועפ״ז ניחא שפיר כל מאי דאקשיגן .ינס ניחא
שפיר היגיא דהיכה שם .להתס דאין כוינחו אלא לקיים
חצות סיכה שנחתי ב כה .ואין לו שוס גפק״מ בכוכה זו
דוקא .ואם הי׳ אפשר לו למצא אחרת איזו שתהיה .ג״כ
הוה ניחא לי' • וכלבו שיוכל לקיים בה מציתי .והילנך
לא שייבא בה אזהרת לא התמיד אלא לא הגזול למ״י
קרקע נגזלת .ילח״ד אין קרקע נגזלת גס לאו דלא הגזול
ליח בה כמו שנתבאר .וממילא ניחא נמי שפיר מה שמנה
רבינו הגאון דל לאי דלא החמוד וגס לאו דלא תגזיל.
חשים רלאוין חליקין הן בפ״ע ואפשר לזה בלא זה .וגס
דבריו והנא ניחא שפיר ,משוס מדאי יש מקום ללאו
דלא תסיג בלא אזהרת לא החמור על דרך שביארנו:

ועפ״ז

גיתא נחי מאי דאקשינן לטיל בהוגיא דסיטה
(פרק משיח מלחמה) שם רקאנור טל נא דתניא
ולא חננו לחטט גזלן .לימא ולא כריה״ג ואחר ירא ורך
הלבב זה המתיירא מעבירות שביח .ואילעריך נאיקמה
רמי .וחיהוק לי׳ דנקרקט לא
נג" דעכן חשו3ה
שייכא מבירת לא הג)ול למאי וק-ייל אין קרקע נגזלת
אבל לפי מה שביארנו כאן רחא שפיר .דהרי בלא״ה קשה
לכאורה במאי ומשני ריהב דחי .הרי אכחי איח בי מיהת
משוס אזהרח לא תחמ'י’ יאפ’׳יה3יחי ט'נכחשנ״ל מ ’
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כמשכ״ל .ובהדיא אמלינן (בהי״פ הנוגס) מאי איכא בין
טין לחמסן נולן לא •ה־ב לחי חמסן יהיב דמי טיי׳ש .יא״כ
אכה* הי״ל חחיירא משבירה שבידו .ולכאורה (יאה רמזה
ראי׳ לופת החום׳ (בפרק זה בידר נ״ה ט״ג) שנחנו
והא ואחר •גן (ברפ״ק ומליטא) לא חחחוד לאינשי בלא
לחי משמט להו .ק היא האחת טיי״ש .וכ״כ בסמ״ג (לאוין

קלח) טיי״ש .אלא שאין כן לטח רוב השיסקיס .וגם
החים' ניפייהז נשאר דוכתי לא כחבו כן ,כמש״ב הרש״א
שס ט״״ש ובשאר אחרונים! ומיהו נראה רבלא״ה אפשר לומר
דהחש מיירי נשנחפייס לו הנגזל לקבל הרמים ברלין גמור.
דכיין דמיירי בשמשה חשיבה וראי רצה להחזיר לו הניח
לנגזל אלא שנתרצה לו מרליני לקבל דמים .ולא מיבטיא
לדטח רוב הפוסקים דכשאמר המוכר רוצה אני ליכא משום
לא תחמוד .אלא אפי׳ לדסח הרמנ״ם דל לאפי׳ כשאמר
מלה אני מובל בלא חחמור .ח״מ הדבר כדור דהיינו ריקא
היכא רלא רלה החמסן נס טכשיו להחזיר לו החפץ אבל
כשהוא רולה להשיב לו .אלא דח״ח נחרצו לו הבטלים
לקבל הדמים .ודאי לכ״ט לית בה משוס לא חחחיד .אלא
דהיינו מקא בתר דמיקי לה ברטנר חשיבה ויהב דמי.
אכל למאי דס״ר מעיקרא בדלא טנר משובה ולא יהב
רמי  .ולאי נהי דמיירי בקרקט דאינה בכלל אזהרת לא
הגזול .מ״מ הו״ל מיהת בכלל אזהרת לא החמוד .דקרקטוח
נחי בכלל אזהרה זו .דודא׳ חיירי ברוצה בכיף הניח
כרחשמט מפשעי׳ דקרא דכחיב אשר כנה ביח ולא חננו.
רמיירי בשמלה לחנכו ולדור בו .או אפי׳ כשרוצה להשכירו
לאחרים .כראי׳ כירושלמי שס .וברמב״ם (נהלכוח מלכים
שם) .אבל כשאינו רוצה כלל לחנכו אלא למכרו לאחרים
ולא נזלו אלא לדמים .ודאי אפי' בונה ביח שלו נראה
דאינו חיזר .ללא קרינן בי׳ ולא חנכו .שהרי אינו רוצה
לחנכו כלל .ומש נולן ולא צריך קיא למטיטי .וכיין דגולו
טל לטח טף הביס פלמי ולאי הי״ל בכלל אזהרת לא תחמול.
ושפיר קאחר לימא דלא כריה״ג לאמר ירא ורך הלבב וה
המתיירא חטבירות שבידו .ווה הרי טבירח לא תחמול בילו.
וליה שפיר א צכוריך לאוקמי בדסנד חשיבה רהב דמי כמי
שביארנו ג
—>».
ראיתי להריב הפלאה כק״א (להלכות קידושין הי׳
כ״ח) שיצא לדין בדבר החרש רלרמח הרמב״ס
ז׳ל אינו עיבר בלא תחמוד אלא כשקנה אוחו בקגין גמור
להיות שלו .במבואר בטחוימ (הי׳ שנ״ט) בשם הרמב״ס
באינו טיבר בלא תחמוד סד שיחנה החפץ שחומר .רלה
לומר שיעשה בו קנין .כגון שנתן דמים ואמר הנגזל ריצה
אני דקיי״ל חלוש יזבין זביני׳ ובינא .אי אפי׳ לא אמר
רוצה אני וקנה בשיני׳ מעשה .ומביא שם ראי׳ לזה מסוגיא
דרפ״ק דחמורה דמקשינן לרבא ואמר כל מילהא ואמר
רחמנא לא המכיר אי טבד לא מהט מרתנן הנוזל טצים
ועשאן כלים ונו' ,ומסקינן נתי החם שינוי קינה איכא
בינייהי .ולכאורה מאי קושיא .והרי טל לאו דלא תגזול
כבר מנר נשטת גזלה .ותי לא טנר מירי נשטח קנין מ״י
שינוי .אלא וראי כשטח קנין איכא לאו דלא תחמיר .ישפיר
הי״ל מילתא יאחר רחמנא לא תעביר .וכן מיכח חיאמרינן
(ברפ״ק דמציטא) לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמט להו.
והקשו בתים׳ דתיפוק לי׳ מלא חגזיל .ותירצו לטכיר מליו
בשני לאין .והוא חמיה המש״כ החום׳ (ר״פ איזהו נשך)
דהא דלא חוקאינן לא הנזיל בגזל ניפי׳ ולטבור בשני לאוין.

והנה

משום דלא לקי אגזל דניחק לטשה ,אבל כי מזקחיש
אטבש ש״ה לקי טיי״ש  .וא״כ היכי חיקי לא תתמיד אגיל
ולעבור כשני לאיין .אכל לס״ו ניחא שפ*ר רלא תנ״יל
קאי אשעח גזלה אפי׳ אינו קינה החסן .אבל לא תחמיר
אינו טובר אלא בשטחא דקני לי׳ .ומשמע להו לאינשי
בלא דמי .ואז שוב ליכא לאו דלא חנזול ,יעיד הוכיח כן
שם מדברי הרמכ״ס (פ״י מהלכות טדוח ה״ד) שכחב
דהחמםנים פסולים מדבריהם .אט״פ שכבר חנאן שם
בין פסולין דאורייתא .והיינו חשים יחסיים טלה כיצר
החמסנים הם הלוקחים קרקט או מטלטלים שלא ברצין
הבטלים אע״פ שניחנון דמים פשילין מדבריהם עיי״ש.
וכיון דקרקע אינה נגזלת ואינו קונה איחה נלל .יכן
חשלשלין כשטח נזילה .משום הכי אינו פסול אלא
מדבריהם ענת״ד טי”ש .ולפי דבריו אלו בלא״ה אחי
שפיר דברי רבינוהגאין ז״לכאן שחנה לאי ■דלא תסיג אט*פ
שכבר מנה לאי ילא תחמוד .משים דכיין דלא תסיג איני
מזהיר אלא בקרקע .וכיון לקיי״ל קי־קט אינה נגזלת ולא
קניא לי׳ כלל .א״ב אינה בכלל ‘!הרח לא תחמוד ,יחמילא
ניחא בזה ג״כ מה שמנה לאי דלא תגזול יגס לא' דלא
תחמוד .משוס דשני מנינים חלוקין הן .דלא תגזול לא
קא טבר אלא בשטח גזילה כלבד .ואזהרת לא תחמיר
אינה אלא ייקא בשעת קטן .וגס אס נול ולא שינה אח
הנזילה .ינחן לאחר ומשה בה שינוי .נמצא והראשין
מבר בלא תגזול ולא טבר בלא החמוד .והשני עבר בלא
תחמיר ילא עכר בלא תגזול .וטפיז מחורצים גם כמה
קושיות שהקשינו לטיל:
אבל כל דבריו לא יתכנו כלל ואין להם על מה שיסמכו
דאין שים רמז ברברי הרמב״ס ז״ל כלל ואזהרת
לא תחמוד אינה אלא טל הקנין .דמש״ב הטיר כשם
הרמב״ס ראינו טוכר טר שיקנה החפץ שחימר .ט*כ אין
כויגחו לקנין כמו שינוי וכיו״ב .שהרי בלשון הי־חב״ם
נופי' לא נזכר לשין זה .אלא כתב שם (בפ״א מהלטח
גזלה ה״ט) וז״ל כל החימר מבדי אי אמתי או ביתי וכליו
של חנירי או דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו והכביר עליו
ברטים והפציר בי מד של,.חי ממנו אע״ס שנתן לי דמים

וכי׳.

ואינו
רבים הרי זה עיבר בל״ח שנאמר לא חחחיר
עיבר בלאו זה טד שיקה החפץ שחמד כענין שנאמר לא
תחמיר כהן? וזהב עליהם ולקחת לך .חימוד שיש נו מעשה
טכ״ל מיי״ש .הרי שלא כתב ער שיקנה החפץ שחמר.
אלא טי שיקח .ואין זה אלא לשון נעילה ולקיחה מחבירו
אע״פ שלא עשה בי קנין בטנ ן שיהא קניי לו לגמרי כנין
ע״י שיטי יב ז״ב .וכן מוכרח מהראי׳ שהביא מקרא דלא
תחמיר כסף וגו׳ ולקחת לך חימוד שיש בי מעשה .וזך
קרא לא מיירי כלל כקנין שקיטן בו .אלא בלקיחה בעלמא
דהי״ל מעשה .ולאפיקי חומד בדביר בעלמא וכמביאר
במכילתא ימשס מקיר דברי הרמנ״ם אלי טיי״ש .ונס
הטור שכתב טר שיקנה החפץ .ט״כ אין כוונתו אלא
ללקיחה דהיינו שיתן מטיח זיקת החפץ לרשיתו אטיס שלא
עשה בו קנין ולא קנה אותו כלל .כגון שהחיכר ציות
ואומר שאיני רוצה לחכור .אפי׳ הכי כיין שטשה מעשה
עוכר בלא תחמוד .דלא בעינן אלא ממשה .וכן מתבאר
מכל דברי הרחב״ם שם וחמש״ב בסה*מ (לאוין רס״ה
רסיי) טיישיה .יבפרט לרטח כל שאר ראשונים ז״ל דס’ל
דאינו עוכר אלא כשלא אמר החוכר רוצה אני .וא״כ
טביאר
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מבותר כהדיא כקרא רבלא שים קנין עוכר בלא החמור.
והא ביה כחיב כקרא רהו״ל קרקע דאינה מולח .ולא מהל
שוס קלן כלל אס לא נתרצה החוכר ואמר רילה אל .ואפי׳

ועובר עליו מיד משחשב בלט היאך יקנה דבר וה ונפתה
בלבו ברבר .וכמניאר ברברי הרמב״ס (בפ״א מהלכית
גזלה) שם .והוא לאו שיש יי חימיד ממון דמיפסל בו

הכי עוכר כלא תחמוד .ומה שהוכיח מסיניא דרפ״ק לחמורה
וכתב שאינו מונן ומאי קישיא .דהא השתא חו לא קעבר
כלא תגזיל שככר עבר כשטח נולה .וע״כ לא פריך אלא
משים לאו רלא תחמול .הנה מלבד דאין שים ראי׳ כלל
משם .ואשחמיטתי׳ דברי הרא״ה והריטכ״א ככהיכות
והרש״ל ביש״ש שהכאת* לעיל .שנתנו דחלכר שעיבר כלא
תגזול בשעת נזלה עובר נמי בשעת שינוי .כיין שבכך הוא
מילא החפן לגמרי מרשות בטלים וקינה את הגזלה שתהי׳
שלו ואין לנעלים עליי אלא רמים .אלא אורנה איפכא

מראירייתא אע״פ שאין בי מלקוח .ואין להאריך בזה יותר:

מוכח מהחם דהרי בהריא מבואר בגמרא שם ללא פריך
אלא משים לאו רלא חנזיל .דבהדיא האחרינן החם והרי
גזל דרחמגא אמד לא תגזול וחנן הגוזל עלים יעשאן כלים

טיי״ש.

הרי
ונר משלם כשעת הגזלה תיובהא דרבא ונו׳
ורק חשים לאו דלא תגזול הוא דפריך .והשתא מדפריך
מלאו ללא תגזול שאיני מפורש כ״כ כקרא דגס בשעה שינוי
קעבר בלאו זה .וגס הוא מאוחר כקרא ללאו ולא החמוד.
וטסיי^ל למיפיך משום לאו ולא תחמוד דטיקר אזהרתו

איני אלא טל הקרן .וגס הוא מוקרם בקרא עובא .אלא
וראי מוכרח דוה ליהא .ולאו דלא תתמיד לינא כלל בסתם
נזלה .כמי שביארנו לעיל .ולא מלי פריך אלא משים לאו
דלא הגזול .וגס מה שהוכיח מסיגיא רפ״ק ומליטא מלבר
ועיקר קושייתו טל החים ,שם כבר תירצו האחריניס ז״ל.

וטי׳ מש״כ בזז בהשי׳ בית יעקב (סי׳ קי״ג) ובשאר
אחרונים .ולדידי בפשיעות נראה דאין כאן מקוה קישיא
כלל .רמה שהקשו שדבריהם סוחרים למשיב בריש פרק
איזהו נשך ,לדידי אדרבה החום׳ שם לעעמייהו אזלי
למש״כ בר*פ איזהו נשך שם רליקין על כובש שכר שכיר
וכן לאיי דר בית ואונאה .והיינו משום דס״ל דלאו שניחן
לחשלומין לוקין עליו כל שלא ניתק לטשה כגזל ונמשנ״ל.
וא״כ ודאי דלוקין טל לא תחמוד אמיש שישני בחזרת
החפץ .ו6״כ שפיר כתבו דלייו למיכתב לא החמור נרי
לעבור בשני לאוין .ונפק״ח לחלקית .דמשום לא תגזול
לא לקי דניהק לטשה .אבל משום לא תחמוד לק* .נושאיה
שם בההיא רר״פ איזהו נשך דטל לא הגויל לבא מלקית.
וגם משום מה הלר ררביח ואונאה ליכא מלקוח .דאין
עונשין ממה הלו שפיר כשבו דלא מוקמינן לי׳ בגזל '.יפי׳
ונפק״ח נעבור בשני לאיין .משוס ולא לקי אלאו דגזל.
ולק״מ וזה פשיט .ואדרבה נראה דגם מהחם איפכא מורח.
ראל*כ מאי פריך החס והא קא עכר טל לאו רלאחחמור.
והרי ההם לא קנה החסן בקנין .וגס הבטלים לא נתרצו
כלל למכרי להם .דהרי משביטין אוחו שאינו גרשוהו .יאי
היה ידעי שישנו ברשותו היז מוליאין אוחו מידו .וגס לא
ידעינן כלל שעשה שינוי בגיף החנן דנימא שעשה קנין כי
והי״ל בכלל לאו דלא החמיר .וגם הדמים שניהן אינם
אלא בחירת חשלומי היזק חשים שנתחייב באחריותו ולא
בהורת לוקח כדמי המקיז .וא״כ מאי פריך  .אס איתא
יאיט טיבר טל לא תחמיר אלא בשעת קנין .אלא וראי
הא ליחא .וגם מש״ב ברברי הרמב״ם הלכות טדוח .אפי׳
לסי דבריו לא יתכן כלל .דהרי כהי דבלאו ולא תתמיד
א'« טיבר אלא בשעת קכין .הא מ״ח אכחי הא קא טבר
נלאו ולאי חחאוה שהוא לאו מיוחד בפ״ט לדעת הרחב״ם.

מצר זה לא יתיישבו דברי כיבינו הגאון ז״ל .והעיקר
כדכדכתיבנא מזלה וחמיו־ שני ענינים חניקים הם .וכל
אחר שמי עליו .דיש חמרה כלא גזלה וגזלה כלא חמרה
כמי שנתבאר .ונם משכחת לה עבירת לא הנזיל בלא
עבירת לא תחמוד בגיזל ט״מ למיקט .לפי המבואר
בריטב״א (פרק איזהו נשך ה״א ע’ב) דכי היכ/רגיגב
עינו למיקט הוא בכלל אזהרת לא תגנוב .הכי נמי נוזל
כירב הז״ל בכלל אזהרת לא הנזיל עיי״ש .וכ״כ נלביש
וכב״י ובפרישה יבש״ך (חו״ח סי׳ שניט סק״ג) דאפי׳
מחמין לטיבח הנגזל טיבר בלא חגויל דומיא יגונב ע'מ
לשלם תשלימי כיפל טיי״ש היטב .יביראי בהגן ניונא לא
»&ייך לאו דלא תחמוד כלל .יכן נפק״ח לטנין שיאל שלא
מרעש .לרעת ההוברץ שהוא נכלל אזהרת לא תגזול
כמשכ״ל .דצזשוס אזהרת לא החמור לינא נהביאר .וגס
נפק״מ לענין מזיק אס ניחא שהוא בכלל אזהרת לא תגזול
כמשכ״ל .דאזהרח לא תחמיר פשיטא רלא שייבא בי׳.
ודברי הפיי (םו״פ הכונס) שנתב ואפי׳ יהיב רמי לא
עדין! מיזרוסן טיי״ש בדבריי .תמוהים אללי רמאי טנין
מזיק לחמם! .התם שייבא אזהרת לא החמור .חשא’כ מזיק
דאין לו טנין כלל לאזהרת לא תחמוד .וגס נראה מוזל
לימן לאחרים אף שישני בכלל אזהרת לא חגזיל .ח״ח לא
שייבא בי׳ אזהרת לא תחמיר .וא״ב ודאי נכונים דברי
| יבינו הגאין ז״ל שמנה לא תגזול ולא תחמיר ולא הם־ג
בפיט^ס-לפי-סיטתו
אפשר לומר בכוונת רביני מאין ז׳ ל ט״פ

ולבריזה”

מאי ראמריגן בשבח (פרק ר" ע פ״ה עיא) א״ר
תיא ב״א אר״י מאי רכחיב לא חסיג גניל רטך וגו׳.
גבול שנבלו ראשיניס לא חסיג .מאי גבלו ראשינים אמר
רשב*נ אר״י דכחיב אלה כני שעיר החזרי יושבי האון.
אטו כ״ט יושבי רקיע נינהו .אלא שהיו בקיאין בישיבה
בל ארן שהיו אומרים מלא קנה זה לזיח .מלא קנה זה
לגפנים .מלא קנה זה לתאנים .וחירי שחריחין אח האי־ן
וכי׳ טיי״ש .ופירש״י זז׳ל גבול רעך ליטט סמיך למילר
להכחיש קרקעי של תכירו כשיעור אשר נבלי ראשוניה.
ומי הם ראשינים אמירייס וחיייס שהיו נקיאים בכך.
נראשנחן כבני שעיר טכיל טיי״ש .ומביאני חפירש״י דם’ל
דלרבי יוחנן חיררים לאו דלא חסיג לאזהרה שלא ליטע
נטיעות כמוך למילר מכירו ,אלא לויך להחרחק שיסור
הראוי מגבול חכירו לכל מין ומין .ברי שלא להכחיש
קרקע של חבירו .וזה דלא כדעת התום׳ שם (בו״ה לא
תסיג וכי׳) דס״ל דלטנין זריעת כלאים היא דרריש לי׳
רבי יוחנן להך קרא .וכדי לעבור טלה כשני לאיין מי”ש.
אבל רש״י לא ס׳ל הכי .וכ״נ שם הרשיא ומהרמ״ל טל
דברי התום׳ שס עיי״ש .יהשחא הרי בניטע סמיך למילר
תכירו ודאי ליכאלא משום <א תחמיר ילא משיס לא הנזיל .דהרי
בשלו הוא ניטע ומאי מ ורם נחש בקרקע של חנירו .נרמא
בעלמא הוא ואין לו להמנע משים זה חליטט נתיך שדהו והרשות
ביר חבירו להפסיק היניקה בשלי במחילה של נחל ,אכל
לא הוה ירטנא שום תיובא טל הנועע בשלי להתרחק
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סליו משעת עשייה .ולפי מה שביארנו לכאורה אין בוה
מקום קישיא .דהרי איצטריך להזהיר טל שומן משקלותיו
נמלח אפי׳ בענין שלשונה מחניון ואין בה רררת גזל כלל .
אורנה להתרחק מאיסור גזל הוא דפבד .אבל לר,״מ לודאי

ה•׳ אפשר לומר דאזהרת ננכה שרנו כוונתם ללאו דלת
הנכבד שבפרשת קדושים .דהו״ל אזהרה לגנבת ממון .אבל
אזהרה דננבח נפש כבר מנו במנין העונשין שלהם בין
חייבי חנק הגונב נפש .וכוונתם בזה ללאו רלא חננב

ניה מצי לחרוצי כני .אלא לנבל ילץ 5לס בתוספתא שס
מקרא אתריצא וכמו שנתבאר .זלהני מוקי הך קרא דהכא
לטנור סליו משטח עשייה .וח״ם נתבאר דשפיר מגאן
יבינו מאון ז״ל כשלשה לאוין .וגס ט״פ דברי הרישב״א
ז״ל שהבאתי מתיישב קצת .אבל העיקר כרכתיבנא .וטי׳
מש״ב ג״ב בזה לטיל (טשין כ״ב) ואינו מספיק כ״כ .ויוחר
נכון מה שביארנו נא!:

וכמו שביאר הרמב״ן ז״ל (בשורש ארבעה ט5ר) בכוונת
הבה״ג שחנה מנין העונשין .שאין כוונתו לחנות העונשין
מצד עצמן .אלא כוונת! בזה למנות האזהרות שעליהן
נאמרו עונשין אלו טיי״ש .יא״כ ודאי יפה טשו הר״א
הזקן והר״י א״ב והרשב״ג ז״ל שאחר שחנו גונב נפש במנין
העונשין שוב לא מגו אזהרה זו במנין הלאוין .ואדרבה
מטעם זה יש לתמוה טל הבה״ג .שאט*ם שכבר מנה לאי
דלא חגנב במנין הלאוין חזר ותנה נ״כ גונב נפש במנין
העונשין ונמלא שחנה לאו אחר פעמים .אלא שיש מקום
ליישב דברי הבה׳יג בזה נדרך שביאר הרמב״ן ז״ל כוינח
הבה״ג במה שמנה לאו דלא תעשה כל מלאכה מיי״ש
יאכת״ל נזה ויתבאר במק’א בס’ד .ומ״ח לדעת לבינו
מאון ז*ל לא יתכן דרך זה .שהרי כן דרכו ז״ל בכל
חייבי העונשין שמנה למנוח העונשין בלבד .משום המציה
שטל הב״ר .והאזהרות מלן שעליהן באו עונשין אלו מינה
איתן במנין הלאוין בלבד .משים המלוה שטל כל ישראל
למניעה שלא לעשוש מעשים אלו כמי שביארנו בכמה

ל״ת צ

לא

תחמוד .אע״ג דבדנרוח ראשונית נתיבי שני
לאוין .לא חחחר בית רטך לא החמד אשת רטך
ועבד! וגו׳ .מ’ח כיון דשניהם סלן אחר ממש לא מנאן
אלא אזהרה אחת  .שלא לחמור שוס דבר של
אחר  .וכדרכו ז״ל .וכפרט דהכא בלאו שני מסיים
קרא וכתב וכל אשר לרסך .וא״כ לאו שני כולל הנל.
ובכל כ*ו״ב אין דרכו ז״ל למנוח אלא הלאו הכללי בלבד.
ולהכי לא מנה אלא לאו שני בלבד שכילל כל דבר .וכתב
לא החמד כתם .והנה הנה״ג וסייעתו ז״ל וכן הרחב״ס
והרחב״ן והחניך והרשב״ן ז״ל .מנו טור בזה לאו דלא
התאוה האסור בדברות שניות .אבל נבר ביאר הרמב״ן
ז״ל (בפרשח ואתחנן) דהחאוה בכלל החמרה .ולא בא
הכתוב אלא להוסיף הוספת ביאור ללאו דלא תחמוד שיכנס
בכללו נם ההאוה עיי׳ש בדבריו .וא״כ לפי דרכי של
רבינו הגאון ז״ל אין למנוח אלא לאי דלא תתמיד שכולל
נס ההאוה ואזהרת חאוה אינה אלא אחד מפרטי לאו
דלא החמור .וביראים (סי׳ רג״ד) ונסמ״ג (לאיין קנ״ח)
וגסמ״ק (סי׳ י’ט) כתבו דתאוה ותמרה אחת הן טיי״ש
בדבריהם .רמה״ט לא מני שניהם אלא במצוה אחת .ובעיקר
לאו זה יש אתי אריכות דבר ם .אבל לא ראיתי להאריך
בזה כאן  ,ויתבאר לפקסנס״ר (נלאו רע’א) פיי״ש ;

ל״ת צא
‘לא

ועגב .לאו דלא חגנב והוא האמור נטשרח
הדברות מוקמינן לי' במכילתא (יתרו פ׳ח .ומשפטים
פ״ה) והובאה נ״ב בתלמודן (פרק הנחנקין פ״ו ט״א)
ובירושלמי (פיח וסנהדרין ה״ג .ובפי״א ה״ב) .בגנבת
נפש .אבל לאו ולא תגנבו האמיר בפרשת קדושים חוקי
לי׳ החס אזהרה לגנבת ממון .וכן הוא כמכילתא דרשב״י
(פרשת יתרי) עיי״ש .והגה לבינו הגאון ז״ל כאן .וכן
נאוהרותיו אשר ע״פ טשרח הדברות לא נוגה אלא לאו
ולא הגנב בלבל .אבל לאו רלא תגנבי לא חנה .וכן הוא
גס באזהרות הר״א הזקן והר׳יי אלברנלוני והר״ש בן
גביייל ז״ל .אכל הבה״ג וכן הרמב״ם וסייעתו מני
שניהם .האחר לאזהרת גנבת נפש .והשני לאזהרת גנבת
חמין .ידכלי רביני הגאון ז״ל וסייעתו ל*ע לכאורה,
ומיהו בדעת הל״א הזקן והר״י אלברגלוני והרשב״ג ז״ל

דוכחי .ויתבאר עוד בזה במקיחו בס״ר1 .א״כ אט״פ
שמנה לקמן במכין העונשין ניגב נפש בין תחייכי חנק.
מ׳ח ע*כ לפי שישתו לאי דלא הגניב האחור בעשרת
הדברות לאזהרת גנבת נפש בא בחנין הלאוין בפ״ט.
וא’כ לאו זה דלא הגניב שחנה כאן כוונת! כמשמטות
לשונו ללאו זה .יא’כ הדבר צ״ע אמאי לא חנה ג'כ
לאו רלא מגנב! האמור בפרשת קדושים לאזהרה רגנבח
ממון:
נראה טפמש״כ הרי״ף ז״ל בחשיבה (סימן
קל״ג) והובאה בחשו׳ הרשב״א (חלק ששי
סי׳ רפ״ו) דנגנבה מלבד שעובר בלאי דלא תננבו .עובר
נחי בלאו דלא הגזל .רגם גנבה הי״ל גזלה שלא מוטח.
אלא וגנבה חחירא טפי חגזלה .ואיסור גנבה איהא נחי
אפי׳ בשלו .כמי שאמרו (כספרא פרשת קרישים) ובתוספתא
(פ״י רכ״ק) אל חנניב את שלך מאחורי הגנב שלא הראה

ולכאורה

גונב .עיי״ש בדבריו ז״ל .והשתא א״כ טון ולאו ונזלה
כולל נחי איסור ננבה .א״כ לפי שיטח רנינו כגאון ז״ל
אחר שמנה לאו דלא חגזל אין לאו דלא תגנבי בא נמנין
בפ״ע .איברא דלפי ונרי הרי׳ף ז״ל שם דלאו ולא
תגנבו איתא נמי בגונב את שלו .אכתי קשה רהו״ל לרביגי
הגאון ז״ל למניח לאו ולא חגנט משים רנפק״׳ח לעני;
איסיר גנבה בשלו .ולאו רלא תגיל ליכא אלא כשאינו
שלו .ומשום לאו דלא תגנבו היזהר  ,*cbכשלו .אלא

דעיקר דברי הרי״ף ז״ל בוה אינם מוסכמים .דבתוספי^
ובספרא שם בן נג מ הוא רקאחר הכי .אבל ח״ק
משמע התם דלא ה״ל הט עיי״ש .ובהדיא אמרינן בגמרא
(פרק המניח כ*ח) דנן בג בג יחיראה הוא יפליג• רבק
עלי׳ טיי״ש .וכנראה רס״ל להרי״ף ז*ל דלא אמרו מי
אלא אליבא דחיר לא עביר אינש דינא לנפשי׳ .אבל למאי
רק־י״ל כח״ר עביר אינש רינא לנפשי׳ קיי״ל כבן בג בג
ואפשר רס״ל רגם רבנן לא פליגי עלי׳ .וכנראה זו היא
ג״נ רשת הםח*ג (לאיין קנ״ה) שחטא שם להלכה ההיא
דנן בג בג טיי׳ש .וכן בהגהות סמ״ק להר״פ ז’ל בשם
רטנו
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נתו ,ל98״אלו ארבע מצות שיהיה להם מכל מין

עמה אבל בדברות אלו שנה הכתוב וכתב לא

מצוה כדי לנסות אותם שלב האדם מהרהר בהן

תחמוד אשת רעך בדבור בפני עצמו ולא כלל

אם יקיים אותם לפעמים מהרהר בחקים לפי שאין

אותו עם עבדו ואמתו ,והוי אמינא דאזהרת לא

טעם ידוע בהם ,ויאמר למד .אעשה אחר שאין

תחמוד אשת רעך כאן רוצה לומר שלא יחמוד

טעם לי בהם ,ולפעמים אין מהרהר בחוקים מפני

אותה לזנות עמה ,ואם כן אין לפרש לא תנאף

שאמר שהטעם ידוע אצל הנותן והוא מאמין,

באשת איש רק בשאר עריות או בפנויה והזהיר
החמדה לאשת איש והניאוף בשאר עריות או

אבל מהרהר אחר המשפטים באשר נראה לו

שאין כך לפי דעתו ,ולפעמים אלו ב׳ חלקים אין

בפנויה

מהרהר בהם החקים מפני שאין טעם שלהם ידוע

לא תנאף באשת איש ולא תחמוד היינו שלא

והמשפטים מפני שקרובים הם לידיעת האדם,

יחמוד אותו שתהיה אשתו אף על גב דמחלק לא

והוא מהרהר במצות המקובלות שאינם חקים

תחמוד מן עבדו ואמתו ,מכל מקום הפירוש

לגמרי שיאמר שאין לי טעם בו ,וגם אין טעם

אחד ונראה לי כי החמדה שני דברים האחד

שוע וכאשר נכתב בתורה טעם שלהם לפעמים

"חומד דבר מפני שהוא חסר דבר מה וחומד

מהרהר ולפעמים הוא מאמין בזאת המצור .ומהרהר

אותו

חסרונו כמו מי שאין לו בית

מדבר

להשלים

הכתוב

והוצרך

לומר

דשאי

בראשונים ,ולפיכך אלו חלקים נתן להם אם ילכו

ואשד ,חומד בית קשם ואחר כך חומד אשה

בתורתו אם לאו ,אבל מצות טבעיות כמו מצות

כי אחד שאין לו בית אשה להיכן יכניס והרי

כיבוד אב ואם דבר זה איו נסיון בו כלל כי

אמרינן במם׳ סוטה שיבנה בית ואחר כך ישא

מקיים אותו בטבע ולכד לעיל בפרשת בשלח

אשד ,וכן אמרה תורה כי תבנה בית חדש ואחר

דפירש על פסוק שם שם לו חוק ומשפט ושם

כך אמר כי יקח איש אשה חדשה ,ויש מי שחומד

ניסהו לא פירש רק שבת רינין ופרה אדומה אבל

מפני יצרו אף על גב שאינו חסר בית ואשה

לא כבש אב ואם שאין במצוד ,זאת נסיון והכל

חומד לתוספות יצר ובודאי היצר יותר מתגבר

נכון,

וקודם לאשד ,ואחר כך לבית ולפיכך בד כרות

אין ניאוף אלא באשת איש .פירוש זה כאן ולא

אחרונות נאמר קודם לא תחמוד אשת רעך ואחר

בפרשת יתרו משום דהוי אמינא דלא תנאף

כך לא תתאוה בית רעך ומזה הטעם נראה שלא

על כרחך בשאר עריות דאי באשת איש הרי

נכתב שדהו בדברות ראשונות שאין חשדה משלים

הזהיר הכתוב אפילו שלא יחמוד אותה בלב

חסרון האדם שאין משתמש בשדה בעצמו רק

כל שכן שלא יהיה מזנה עמה ,והוי אמינא דלא

על ידי שחורש וזורע ומוציא ממנו פירות ,ולא

תחמוד הוא באשת איש ולא תנאף בשאר עריות

נקרא זה השלמת חסרונו כיון שאינו משלים

אבל בפרשת יתרו לא הוצרך לפרש דכלל שם

בעצמו אבל התבואה והפירות הם משלימים

לא תחמש אשת 'ריעד עם עבדו ואמתו ואין

לאפוקי בדברות האחרונות שמדבר מה שיצרו

פירושו שם לזנות עמהם אלא שהוא חומד איי־

תאב ויצרו תאב לכל מה אשר יתאווה ולכך הוסיף

שיהיו שלו לגמרי אף אשת רעהו שהוא חומד

שדיהו וגם כתב לא תתאוה מזה הטעם שכיון

אותה שתהיה שלו אבל החמדה לזנות עמה לא

שד,חמדה של דברות שניות הוא בישביל יצרו בלבד

נזכר ואם כן שפיר אתא לא תנאף שלא יזנה

אצל האשד ,שייך חמדה מפני שהיא אשה בעלת
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אריה

חן נחמדת למראה לכך כתיב חמדה אצל האשד.

שהוא עתה אחד שהרי לבסוף יהיה אחד לגמרי

אבל אצל בית ושאר דבר כתיב לא תתאוה שהוא

ומזה תראה שעתה מה שנתן כח לשרים ולמלאכים

מן הנפש המתאוה ולכך גם כן חלקם ובדברות

שאינם גורעים כלל מיחודו של הקדוש ברוך הוא

הראשונות שרצה לומר שהוא חומד מפני שרוצה

לפי שהוא אינו רק דבר שהוא שאול להם לזמן

להשלים עצמו מה שחפר כי בבית ובאשה שלימות

ולא יהיה לנצח ולבסוף שישוב הכל אל אחדותו

האדם ובכל דבר שיש בו שלימות שייך חמדה

נראה שהוא אחד ברוך הוא ומיוחד בפי הכל.

שהאדם חומד לדברים המשלימים האדם שדרך

עשה דבריו מאהבה אינו דומה וכר .הקשה הרא״ם

לחמוד כל דבר שעל ידו שלימות דבר ודברים

שרש״י כתב כאן עשה דבריו מאהבה וכתב
אחריו ובכל נפשך אפילו נוטל את נפשך דמשמע

שקולו חזק וקיים לעולם .ואם תאמר אם
פירושו שקול של הקדוש ברוך הוא שהיה

שאם אמרו לו עבור על שום מצוה או שתהרג
שחייב למסור נפשו ,ואלו בפרק סורר ומורה

בהר סיני אותו קול חזק וקיים לעולם למה צריך

פירש רש״י ובכל נפשך אפילו נוטל נפשך

לקול זה ואם בא להגיד שקולו חזק כשירצה

שלא תמירנו בעבודה זרה משמע דקרא לא איירי

לדבר לא שייך בזה ולא יסף דמשמע אותו הקול

אלא בעבודה זרה דוקא ולא בשאר מצות ע״כ

לא יסף יש לומר דקולו של הקדוש ברוד הוא

דברי הרא״ם ,ולא הבנתי הקושיא כי רש״י ז״ל

לא בא בשביל תנועת הפה דנאמר בזה שהיה

לא בא לפרש במאי הכתוב מדבר אם בעבודה זרה

באותה שעה ולא אחר כך אלא קולו של הקדוש

בלחוד או בכל מצות כרבי ישמעאל ולפיכך

ברוך הוא הוא השפעת התורה מאתו והוא יתברך

לא כתב משי דמה שפירש רש״י עשה דבריו

נקרא מקור חיים המשפיע תמיד רק באותה שעה
אז נים כרה לישראל כדי לקבל השפע של הדבור

מאהבה ליכא למילף דאיירי בכל המצות מלישנא

אלו דברים נכונים למי שמבין.

עד שהיו כולם במדריגות הנביאים אבל קולו

דעשה דבריו מאהבה זה אין ראיה ,דאף על גב
דקרא איירי דוקא בעבודה זרה מכל מקום מדכתיב

של הקדוש ברוך הוא משפיע מאתו החכמה תמיד

ואהבת ה׳ אלהיך שימסור עצמו למיתה ולא

זה ולא יסף כי אצלו איו שנוי רק השנוי מצד

יעבוד עבודה זרה משום אהבה ולא שימסור עצמו

המקבלים והוא יתברך משפיע תמיד ולפיכך קולו

למיתה בשביל יראה שמע מיניה שעיקר המצוה

חזק לעולם.

בעבודת הקדוש ברוך הוא הוא האהבה ולא

דבר אחר לא יסף כי ללשון ראשון קשה למאי

היראה ואם כן אנו לומדין לכל דבריו שיעשה

נפקא מיניה בזה שהוצרך לומר להם כי

מאהבה ולא משום יראה לפי שהמתירא מכח

קולו חזק וקיים לעולם.

י״י

יראה יקשה עליו העבודה ומניח והולד ,ולענין

זה אין חילוק כלל בין שהכתוב איירי דווקא

שהוא אלהינו וכר .הקשה הרא״ם דאם כן
עיקר קרא לא ביחוד איירי אלא שהוא מודיע

בעבודה זרה או איירי בכל המצות ,את קשה

לנו שיהיה לבסוף אחר ואין הענין משמע כן שהרי

כלל וקאמר עשה דבריו מאהבה מפני שלא במצוד.

זהו ייחודו של הקדוש ברוך הוא ואין דבריו קשיא

זאת דווקא קאמר קרא ,אלא בכל דבריו שהאדם

כלל אדרבה זהו עיקר יחודו של הקדוש ברוך

עושה יש לעשות מאהבה אף על גב דקרא איירי

הוא שבזה נראה אחדותו של הקדוש ברוך הוא

בעבודה זרה לעניו זה שכתוב ובכל נפשך אפילו
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דברי

סימן ז

אברהם

■סובבת על הסוגיא של סנהדרין ומדוע פסלוהו משום שחמסן

מוכח מזה שהסוגיא ס״ל שאין כלל חמסן .ובזה יובן היטב

■יהיב דמי וע״כ משום כונתם הראשונה כנ״ל,ומשום בך

מיושב היטב קושיית הגמרא מרב הונא ,כיון שהמקח קיים,

דברי הב״י (חו״מ סי׳ לד) שמביא ראיה שחמסן מדרבנן
ממה שהקשו רק על גזלן שהוא דאורייתא ולא על חמסן,

לא היו פוסלין רבנן משום שהיו מאיימים שאם לא ימכור

ולכאורה תמוה ,למה לו להביא ראיה מדיוק ,הרי מפורש

להם יגזלו ,כיון שסוכ״ס אמרינן שאגב אונסו גמר ומקני

שם ,שרק מדרבנן ,ולפי הנ״ל אתי שפ־ד שמשם אין ראיה,
שהרי אפשר לפרש כדברי השיטה מקובצת הנ״ל ,אבל מזה

רבנן אותם לא כשיטת הגר״א בדעת הרמב״ם (עיי״ש שהעיר

מוכח שאין כלל חמסן מדאורייתא.

שהרי שיטת התוספות הוא שאם המקח קיים לא היו סוסלין

על תוספות) ומשום זה הוצרכו לחלק בין רוצה אני לבין
לא אמר רוצה אני ,וא״ל שזהו שהכריחו להתוס׳ וכן להרא״ש
לפרש שהסוגיא דב״ק מסתמך על סוגיא דסנהדרין ומסתעף

ד) והנה הרמב״ם (פ״א מהלכות גזילה ואבידה ה״ט) כתב
״כל החומד ...והפציר בו עד שלקחו ממנו אעפ״י
שנתן לו דמים ה״ז עובר בלא תעשה" מבואר מדבריו שעובר

 מזה שאפילו אם נאמר חמסן דרבנן ,ג״כ לא היו פוסלין אותוא״נ שגמר ומקני ,משום שהיו ס״ל מצד הסברא שבלא אונס

על "לא תחמוד" אעפ״י שאמר המוכר רוצה אני וקנה הלוקח

ל״א גמר ומקני ,א״כ א״נ שחמסן דאורייתא קשה קושיית

את המקח ,ראה מ״מ והשגות הראב״ד ,וראה "לחם משנה"

הגט׳ כנ״ל ,וע״כ צ״ל שחמסן דרבנן .אולם לפי דברי הגר״א
שהסוגיות חלוקות וסוגיא דב״ק ס״ל שחמסו דאורייתא,
%י''ריך לומר שגם בלא אונס ג״כ גמר ומקני כשיטת הסמ״ע

שם ,שהקשה שא״נ כדעת הרמב״ם שאעפ״י שקונה המקח
בכ״ז עובר על לא תחמוד ,א״כ מהו קושיית הגמרא ב״ק
(סב ,א) אי יהיב דמי חמסן קרית ליה והא אומר ר״ה תלוהו

בדעת הרמב״ם וכפי מה שהבאנו למעלה (אות ב) בדעת

וזבין זביניה זביניה ,הרי לדעת הרמב״ם אעפ״י שקונה המקח,
מ״מ עובר על הלאו של "לא תחמוד" עיי״ש׳ והנה קושייתו
לא קשה כלל ,שהרי התוספות שם ד״ה חמסן ,פירש שסוגיית

יהנה ב״שיטה מקובצת" על ב״מ בשם הרא״ש כתב שלפי

הגמרא הולכת לפי הסוגיא בסנהדרין (כה ,ב) שחמסן אינו

המסקנא של״א מיגו דהשיד אממונא חשיד אשבועתא,

אלא מדרבנן ומדאורייתא לא הוי חמסן ,והטעם הוא משום
שלא תחמוד בלא דמי משמע להו ,וסוברים התוספות כיון
שמצד הלאו אי אפשר לפסול רק רבנן פסלוהו ,א״כ א״נ
שהמקח קיים ,לא היה להם לפסול ,וזוהי קושיית ד,גמ׳ שם,
חמסן קרית ליה ,ושפיר מיושב מה שפוסק הרמב״ם שעובר

הרמב״ם ששתי הסוגיות חולקין בדין זה וכנ״ל שם.

מצינן למימר שלא תחמוד אפילו בדמי משמע להו וכו׳ וחמסן
דאורייתא היינו היכא דיהיב דמי ולא אמר רוצה אני והוסיפו

עליהם אפילו אמר רוצה אני" .לפי״ז צריך להבין דברי הגר״א
הנ״ל מאין להרמב״ם שסוגיות חלוקות וסוגיא דסנהדרין
לא ס״ל שחמסן דאורייתא ,הרי א״ל כדברי השיטה מקובצת

על "לא תחמוד" אפילו כשהמקח קיים ,וקושיית הגמרא הוא

שיש חמסן דאורייתא ויש חמסן דרבנן וא״כ הסוגיא דב״ק

רק ,כיון שמצד הלאו לא פסלינן ,ורק הפסול הוא מצד מה

מקשה על חמסן דאורייתא דפשטות הכתוב "אל תשת וכו׳

שחצוף לחטוף .משום זה אם היינו אומרים שגמר ומקני
לא היו צריכין לפסול ,אפילו' לפי מה שביארנו למעלה

המקח קיים ,אין סברא שיהיה פסול מדאורתא .וע״ז מתרץ

(אות ג) שהרמב״ם סובר שסוגיית הגמרא ב״מ ,חולקת על

ד,גמ׳ שמיירי שלא אמר רוצה אני ,והסוגיא דסנהדרין מיירי

מה דאמרינן שבלא אונם ג״כ גמר ומקני ,מ״מ מיושב דבריו

אפילו אמר רוצה אני אפילו הכי פסלוהו .לפי״ז תשאר הקושיא

כיון שעכ״פ סוגיא זו ,סוברת שאמרינן שגמר ומקני אפילו

על הרמב״ם מדוע לא הזכיר שצריך רוצה אני וצ״ע .ונראה

בלא אונס ,ולפי״ז אם אמרינן שקונה המקח ,לא היו רבנן

שהרמב״ם לפי דברי הגר״א הוכיח לא כדברי ה״שיטה מקובצת"
מסוגיא הסנהדרין גופא ,שאמרו שם ,תנא הוסיפו הגזלגין

פוסלין אותו וכנ״ל ,אולם לדעת הגר״א הנ״ל שסוגיא דב״ק,

סוברת שחמסן דאורייתא ,א״כ מוכח מסוגיא זו שא״נ שהמקח

והחמסנין ,ומקשה הגט׳ גזלן דאורייתא ,ומדלא מקשו על

קיים אי אפשר לקרוא לו חמסן ולפסול אותו מדאורייתא,

חמסן כך ,ולתרץ כדברי ה״שיטה מקובצת" ,שמיירי באמד

לפי״ז מוכרח מהסוגיא שסוברת שאם המקח קיים אינו עובר
על הלאו של "לא תחמוד" שאל״ב מהו קושיית הגמרא מר״ה,

עד חמם" משמע שפסול מדאורייתא ,וע״ז מקשה ד,גמ׳ כיון

1

רוצה אני ,שמדאורייתא אינו פסול ורבנן פסלו (ראה ב״שיטה
מקובצת" שם שהטעם שפסלוהו וגם למה אמרו שמתחילה
לא פסלוהו משום שיהיב דמי ,הרי העיקר משום שאמר רוצה
אני ,ומפרש שם שהוא גזירה ,משום שהיו אנשים ,שהיו
חוטפין בלא דמים ע״כ מעיקרא כשהיו נותנים כסף לא רצו
לפסול משום דלמא לא יאמר רוצה ,אבל לבסוף שהיו אנשים
שלא נתנו כסף כבר פסלו אפילו אמר רוצה אני עיי״ש
.יראה בשישה ב״׳ק שמקשזדקושיא זאת ומפני .זה דחה הפירוש),

וקשה על הרמב״ם ,אולם גם זה לא קשה ,שהרי הגר״א כתב

שהסוגיא דסנהדרין חולקת וסוברת שחמסו דרבנן וצריך לומר
שבזה פליגי שתי הסוגיות סוגיא דב״ק סוברת כדברי השיטה
מקובצת ב״מ שהבאנו למעלה ,שאחרי שמסקינן חשיד אממונא
לא חשיד אשבועתא ,אפשר לומר שלא תחמוד אפילו בדמי
משמע וא״כ א״ל שחמסן דאורייתא ,ויהיה מוכח מזה שאם
המקזז קיים אינו עובר על לא תחמוד אולם הסוגיא דסנהדריץ,

דברי אברהם  -ג שדמי ,אברהם בן אריה לייב עמוד מס (44הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

לח

דברי

אברהם
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הרי ס״ל שחמסן דרבנן ,ובע״ב שס״ל שלא תחמוד בלא דמי

מדאורייתא ,משום שבלא דמי משמע להו ,ובע״ב שהפסול הוא

משמע להו ,קיימא אפילו למסקנא של הגמרא ,ולפי״ז אפשר

רק מדרבנן ,כסוגיא דסנהדרין ,וכפי פירוש התוספות שם,

לומר שהלאו עובר אפילו כשהמקח קיים ,ובזה יש ליישב

שסוגיא דב״ק הולכת לפי הסוגיא דסנהדרין ,וכסברת התוספות,
שא״נ שאגב אונסא גמר ומקני לא הוי ליה לרבנן לפסול.

דברי עצמו שמתחילה כתב שלא תחמוד רק משמע להו,
ובסוף דבריו כתב שכן האמת׳ ולהנ״ל לא קשה שהמהרש״א

ומצד לא תחמוד הרי אינו פסול כמבואר בתוס׳ ב״ק שם

שבלא דמי משמע להו ,אבל א״נ שחמסן דאורייתא לא קשה

פירש א״נ חמסן דאורייתא ,ובע״כ שהטעם הוא משום שעובר

כלל קושית הגמרא.

מה שהקשה המהר״ם שיף ב״מ שם על המהרש״א שם שסותר

על הלאו ,אבל א״נ שחמסן דרבנן אפשר שכן האמת עיי״ש.
(כה ,ב) ד״ה מעיקרא שהקשו מדוע מעיקרא לא פסלי את

אמנם עדיין יש לעיין ,הרי מדברי התוס׳ סנהדרין שם משמע
שעכ״ם מדרבנן פסול משום לא תחמוד כמבואר

החמסן מה בכך דיהיב דמי הרי לאו של לא תהמוד עובר

למעלה (אות ג) וא״כ תשאר קושית הלח״מ על הרמב״ם,

אפילו בדמים עיי״ש שתירצו שני תירוצים .וראה מהרש״א
שם שתמה על קושיית התוספות הרי בגמרא ב״מ אמריינן

שא״ג כדבריו שעובר על לא תחמוד אף שקונה ,א״כ יהיה

קשה מאי מקשה ד.גמ׳ מרב הונא וראיה מזה לא כהרמב״ם

משום שמשמע להו בלא דמים לא חשיד אשבועתא .וא״כ

(ואולי אפשר שהגמרא סוברת כתירוץ התוספות שם ,שכן

אי אפשר לפסול לעדות ג״כ ,וכן הדבר מבואר ,שהרי דברי

האמת) .אולם נראה שהתוספות ב״ק חולקין על התוספות
בסנהדרין שסוברת שעכ״פ מדרבנן פסול ,דהנה לפי דברי

היטב מה שהרמב״ם סובר שחמסן פסול רק מדרבנן ,ועוד

התוס׳ ב״ק שם ,שכתבו מדאורייתא כשר אפילו לא אמר
רוצה אני ואפילו יהיב דמי שלא תחמוד בלא דמי משמע להו,

שכתב הרמב״ם (פ״ג מהלכות גזילה הט״ז) "החוטף משכון

אע״ג שעברי על לא תחמוד ,מבואר מזה שלא אמריגן שכן
האמת ,וכן התירוץ השני של התוספות שם בסנהדרין ,שהרי

(ראה להלן אות ז) .והנה יש להבין דברי התוספות סנהדרין

.תוספות צריכים לפרש שא־נו אלא מדרבנן כנ״ל וא״כ מיושב
אני תמה על ה״ב״י" הרי הביא בב״ה (סימן ל״ד) על מה
מיד הלוה שלא ברשות בי״ד הרי זה גזלן" וכתב הב״י
ומשמע לי שאינו נפסל לעדות בכך משום שלא משמע לאינשא
גזלן בהכי ,וכדאמרינן ב״מ שלא תחמוד בלא דמי
שהוי
|אוצר החכמה,

מוכח משם ,מדוע מעיקרא לא פסלו משום שאמר רוצה אני,
ואח״ב פסלו שלא היו מפייסים עד שאמרו רוצה אני׳ לפי״ד
כל הפסול הוא משום ,הלאו של לא תחמוד ,לפי״ז לא היה

משמע להו אינו פסול אפילו מדרבנן כנ״ל ומצאתי שהבית

חילוק בין זה שחצוף לחטוף ,או שאינו רוצה למסור הפקדון

שמואל (אה״ע סימן כ״ח) כבר העיר זה עיי״ש.

ומשלם דמים בעד זה ,והתוספות ב״ק הרי מחלקים בזה

משמע להו ,הרי מפורש שסובר בדעת הרמב״ם שהיכא שלא

(ראה בש״מ ,שמבואר ג״כ על דברי התום׳ ב״ק שא״נ שחמסן

ה) ובעיקר שיטת הרמב״ם בחמסן יש לעמוד דהנה (בפ״י
מהל׳ עדות ה״ד) כתב "ועוד יש שם רשעים
,שהם פסולים לעדות וכר׳ הואיל ולוקחים ממון שאינו שלהם
בחמס פסולין שנאמר כי יקום עד חמס באיש" .וראה ב״כ״מ"

דאורייתא אי אפשר לחלק) א״כ ראייה מדברי החום׳ ב״ק
שלא סברי שני התירוצים של התום׳ .וא״כ יהיה קשה קושית

בסנהדרין ,ומוכח מזה שלא ס״ל סברת התום׳,ואינו
התום׳
פסול אפילו מדרבנן מצד הלאו (ראה במשל״ם פ״ז מהלכות

שם שהקשה על הרמב״ם שזהו נגד סוגיית הגמ׳ בסנהדרין

מלוה

ה״ו) שמקשה על התוספות בסנהדרין מהתוס׳ ב״מ

שם שחמסו אינו אלא מדרבנן ומדבריו משמע שחמסן דאורייתא
ועוד הקשה שהרמב״ם סותר את עצמו שכתב בסוף דבריו
שזה רק מדרבנן עיי״ש ,שכתב שהגירסא ברמב״ם הוא "גזלן"
ולא חמסן ,אולם קשה לפי הגירסא שלנו חמסן וצ״ע .ונראה

(עד,

א) לגבי דין של רבית שמשמע משם שאינו פסול

בזה עפ״י מה שכתב הש״מ ב״מ הובא למעלה (אות ג)
שאחרי שמסקינן שחשיד אממונא לא חשיד אשבועתא אפשר
לומר שלא תחמוד אפילו בדמי משמע להו וחמסן דאורייתא
הוא לפי״ז יש לומר לדעת הרמב״ם שעובר על לא תחמוד
אעפ״י שהמקח קיים א״כ לא קשה כלל קושית הגמרא ב״ק
שם מרב הונא מהא דתלוהו וזבין זביניה זביגיה כיון שחמסן
דאורייתא והפסול הוא משום הלאו של לא תחמוד ,ומה
שהקשה הלח״מ שזהו נגד סוגיית הגמרא ב״ק לא קשה כלל,
אדרבה יהיה סיוע מזה ,שנ״ל ,שהרמב״ם סובר שהגמרא ב״ק

סוברת שחמסן רק מדרבנן שמפני לא תחמוד אינו פסול

אפילו מדרבנן עיי״ש שנכנס בדוחק לחלק .אמנם להנ״ל מוכח
מפורש בתוס׳ ב״ק שלא ס״ל כסברת התום׳ בסנהדרין ועיי״ש
במשל״מ שמביא גם תשובת הדיב״ש שלא פסול אפילו
מדרבנן) .לפי״ז מיושב שפיר מה שהרמב״ם לא הזכיר שצירך
שיאמר רוצה אני (ראה למעלה אות א) ,שהרמב״ם סובר
שכל קושית הגט׳ ב״ק שם מר״ה ,הוא אם נסבור חמסן דרבנן,

ובע״ב הפסול לא מצד הלאו כנ״ל אלא משום שרבנן פסלו

על כונתו הראשונה כמו שכתב החידושי הר״ן בסנהדרין
הובא למעלה (אות ג) ומהגמרא סנהדרין הנ״ל הרי מוכח
שס״ל שחמסן דרבנן כנ״ל ,ולפי״ז גם הסוגיא בב״ק ס״ל
הכי בפירוש התום׳ ,על זה מקשה שפיר מר״ה׳ אבל הרמב״ם
סובר כפשטות הסוגיא ב״ק (קיט ,א) שחמסן מדאורייתא
לא כהתוס׳ שקרא אסמכתא בעלמא ,וכפי הסוגיא ב״מ שלא
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תחמוד אפילו בדמי משמע להו כפי השיטה הנ״ל ,וא״כ

ו)

לפי

לט

המתבאר יש לתרץ דברי ה״כ״מ" והב״י וכן הסמ״ע

■לא קשה קושיית הגנו׳ מר״ה ,וכל קושיית הגמרא ב״ק היא

הובא למעלה (אות ד) מה שהקשו התומים והלח״מ

רק לפ׳י סונית הגמ׳ בסנהדרין שחמסן רק מדרבנן אבל

והב״ש ,איך כתב הב״י וכן הסמ״ע (סימן ל״ד) שקושטא

הרמב״ם שפוסק שחמסן דאורייתא משום כך לא הזכיר שצריך

דמילתא הוא שלא תחמוד בלא דמים ,הרי הרמב״ם מפורש

שיאמר רוצה אני כנ״ל ,ומיושב לפי״ז מה שהרמב״ם סובר

פוסק שעובר על לא תחמוד אפילו נתן דמים ,אולם להנ״ל

שחמסן דאורייתא ולא כהכ״מ שגורם גירסא אחרת.

לא קשה מידי ,כיון שכל עיקר הלאו הוא החימוד אלא שנתנה

תורה שיעור בחימוד ,שכל שבא לידי כך שגמר ומקני הרי זה
אמנם עדין יש לתרץ ,מדוע בסוף הלכה שם כתב׳ שחמסן

נקרא חימוד ,ואם לאו לא נקרא חימוד ,לסי״ז שסיר כתב

דרבנן ,ונלפעג״ד לומר דבר הדש ,ששיטת הרמב״ם

הב״י והכ״מ והסמ״ע ,שהרי ביארנו למעלה (אות ה) שהמדובר

הוא שהלאו של "לא תחמוד" עובר דוקא אם המקח קיים

הוא שלא קנה את החפץ וא״כ לא עבר על הלאו אם נתן

וקנה את החפץ ,אבל אם לא קנה את החפץ לא עובר על

דמים ,אבל אם לקח בלא דמים עובר על הלאו אפילו אם

לא תחמוד ,וראיה ברורה לזה מדברי ה״מגיד משנה" (פ״א

לא קנה את החפץ כמבואר ברמב״ם (פ״א מהלכות גזילה

מהלכות גזילה) שהקשה על הרמב״ם שסובר שעובר על

לא תחמוד אעפ״י שקנה החפץ מדוע לא נאמר כל מילתא

הי״ב) וכן לא קשה מה שהקשו שהסמ״ע סותר דברי עצמו
(סי׳ שג״ט) שכתב שאינו פסול מדאורייתא משום שלא תחמוד

^מרה רחמנא לא תעביד לא מד,ני ,ולכאורה קשה קושייתו,

בלא דמי משמע לדגו ,אבל לפי האמת עובר על הלאו ,והשיג

דון שעבירת הלאו הוא החימוד ,רק שצריך שיקח את החפץ

שם על ה״עיר שושן" עיי״ש ,שהרי שם המדובר שקנה את

ג״כ ,א״כ ל״א בזה אי עביד לא מהני ,כמו שכתבו האחרונים**12?5" :החפץ כדמוכח מהלשון "הכופה את חבירו וכו ",ושפיר
עבר על הלאו ,ולא קשה כלל כנ״ל.
שאם נאמר לא מהני לא יתוקן הלאו לא אמרינן אי עביד
לא מר,ני ,ומוכה מזה שעבירת הלאו הוא דוקא אם נתקיים

המקח וקנה את החפץ ,משום כך מקשה שפיר ,שנאמר לא יהגי

אמנם

עדיין לא יתורץ בזה ,מה שהקשינו למעלה שם ,מה

ולא יעבוד על הלאו ,לפי״ז היה נ״ל לתרץ את קושית המ״מ

הקשה הב״י והכ״מ על הרמב״ם שלא תחמוד משמע

שם ,דהנה צריך להבין ,מהו הסברא שהלאו לא יעבור רק

רק להם ,אבל לפי האמת אינו כן ,וקשה כיון שלא משמע

אם נתקיים המקח ,ונראה לי לומר׳ שבאמת עיקר הלאו הוא

להוי אינו פסול מדאורייתא ,וכן מצאתי שהקשה זה הרש״ש,

ההימור ,אלא שנתנה תורה שיעור בהחימוד ,שלא נקרא חימוד

והגם שהיה א״ל שהקושיא הוא כמו שיטת התוספות בסנהדרין

אלא אם החימוד בא לידי כך שאנסו אותו והוא גמר והקנה

שעכ״ס מדרבנן צריך היה לפסול אותו וכן הבינו האחרונים׳

אותו אבל אם לא בא לידי כך חסר עדין בחימוד ,לפי״ז

ואעפ״י שברמב׳׳ם מבואר שפסול מדרבנן ,א״ל קושית ה״כ״מ"

לא קשה כלל קושיית ה״מ״מ" שאין לומר שמבטל הקנין

תהא א״כ מדוע לא פסל מעיקרא מדרבנן ,כקושית התום׳ שם,

מצד אי עביד לא מהני ,כיון שאין הקנין בעצמו האיסור,
|^א שמגלה לנו שהיתה חימוד גדולה עד שהקנה אותו,

ומלשון הרמב״ם משמע שלא מצד הלאו פסול מדרבנן ,אלא

מצד גזל ,שהרי כתב מפורש "וכן העובר על גזל של דבריהם",

ומיושב היטב קושייתו ,ולא צריכין לתירוצו שכתב שילפיגן

משום כך הקשה ,שהרי לא מצד גזל צ״ל פסול ,אלא מצד

זה מגזילה ,ראה באחרונים שהקשו ע״ז ,שנאמר שגלי קרא

הלאו ,מ״מ זהו דחוק לפרש כן ,שהלא גם בגמרא סנהדרין

דוקא בגזילה ,לפי״ז שפיר פסק הרמב״ם שחמסן דאורייתא,

מפרשים התום׳ בתירוץ השני שהפסול הוא משום הלאו,

שהמדובר שם שקנה את החפץ ומשום כך פסול מדאורייתא
אולם מה שכתב בסוף ההלכה שאינו אלא מדרבנן ,מיירי

וא״כ אפשר לפרש בך גם בדברי הרמב״ם ,ואם כוונת קושייתו
הוא על הגמרא מדוע לא פסלו מעיקרא ,היה לו לפרש זה

שלא קנה את החפץ באופן שלא הקנה אותו (וכן משמע

וצ״ע.

מלשונו שכתב "שלא ברצון הבעלים" ראה ב״ח שפירש ג״כ
שהמדובר באופן שלא קנה) ומשו״ה מדאורייתא אינו פסול

ז) ונראה לתרץ באופן אחר ,דהנה יש לעמוד על דברי התום׳

שהרי אינו עובר על לא תחמוד ובע״כ שהפסול הוא לא

ב״מ שם,שאחרי שכתב שלא תחמוד בלא דמי

כסוגיית הגמרא בסנהדרין משום כונתם הראשונה כמו שכתב
החידושי הר״ן הנ״ל ,שהרי מסוגיא דשם מוכח שחמסן מדרבנן
זיהרמב״ם הרי פוסק שחמסן דאורייתא כסוגיין ב״ק (קיט ,א)

משמע להו ,הקשו אפילו יהיב דמי ,נמי נקרא חמסן ופסול
לעדות ,וכל הפסול לעדות פסול לשבועה ,כדמוכח מסרק
כל הנשבעים עיי״ש ,ולכאורה קשה ,כיון שאמרינן שבלא דמי

ובע״כ שמה ששנינו בברייתא שהוסיפו עליהם החמסנים הוא

משמע לחו ,וע״כ שאי אפשר לומר שפסול חמסן הוא

רק מצד שהתמידו לעשות ככה פסלוהו כמבואר בראשונים

מדאורייתא ,שמשום מה יהיה פסול ,וא״כ מה מקשחם התום׳

ומיושב הכל על נכון.

שם מסוגיא דב״ק ,שמשמע שחמסן דאורייתא ,הרי מוכרחים
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לומר שחמסן אינו אלא מדרבנן כתירוץ התוספות שם (ודוחק

אבל בדברי התום׳ שם אי אפשר לומר כך כמו שהביא
המהרש״א ראיה ששיטתם הוא שאינו עובר כלל על הלאו

שלא נחתו לחלק בתירוצם) .והנראה עפ״י מה שהקשו ב״ש״מ"
שם על התום׳ שמביאים ראיה שהפסול לעדות פסול לשבועה

ולפי״ז תשאר קושית המהר״ם שיף הובא למעלה (אות ד)

שהקשה על המהרש״א שסוחר דברי עצמו ואין לתרץ כמו

מההיא דפרק על הנשבעים ,והקשו מדוע לא הביאו ראיה

שתירצנו שם שא״נ חמסן דאורייתא א״כ עובר על הלאו

מזה גופא ,שחוינן שחמסן פסול לעדות ,ובע״ב שיש איסור

שהרי לפי ה״שיטה מקובצת" הרי אפשר לומר שאינו עובר
על הלאו ,ובכ״ז הוי חמסן דאורייתא וצ״ע ,וי״ל שהמהרש״א

עיי״ש שתירצו שזה ודאי פשיטא שחמסן פסול לעדות ,אעפ״י
שאינם עוברים על לאו ,שכך גזירת הכתוב שפסול כמו קרוב,
שבקל יכולים לפסול אבל לשבועה היה א״ל שכשר כיון

לא יפרש כדברי ה״שיטה מקובצת" אלא כדברי הראשונים

לומר שבאמת היה ס״ל בקושיית התום׳ שפסול מדרבנן רק

לאו כמו בגזילה ,וא״כ מהאי טעמא פסול לשבועה כמו גזילה

שאינו עובר על לאו ומשו״ה הביאו התום׳ ראיה כיון שפסול
לעדות פסול לשבועה לפי״ז לא קשה מה שהקשינו על התום׳
שם ,שהרי מהסוגייא ב״ק ,מוכח שחמסו פסול לעדות
מדאורייתא ואעפ״י שאינם עוברים על לאו ,שהרי בלא דמי

משמע להו ,מ״מ פסול כמו קרוב כמו שכתב הש״מ ,ואעפ״י

0

שהבאנו שם שכל הפסול הוא משום הלאו עיי״ש ,אלא שצ״ע
שא״ב תשאר קושיתנו על התום׳) ,גם מה שתירץ שכן האמת,
ג״כ לא קשה ,שהרי המדובר הוא שלא קנה החפץ וליכא
לאו של לא תחמוד כנ״ל.

אמנם לפי״ז ,יש להבין ,מדוע הב״י בעצמו כתב על דברי
הרמב״ם שם (הלכות גזילה) לענין חוטף משכון
שלא ברשות בי״ד שנקרא גזלן וכתב שאינו נפסל לעדות

ה״ש״מ" והתום׳ סוברים שלא תחמוד בלא דמי משמע,

משום שלא משמע להו ,שלהוי איסור גזלן בהכי .הרי לפי
הנ״ל צריך היה עכ״פ לפסול כמו בחמסן ,וצריך לומר
שכל חידוש של השיטה מקובצת הג״ל הוא דוקא בחמסן,
כיון שפשטות הפסוק משמע שחמסן פסול שהרי כתיב

מדאורייתא ,מוכח מזה ,שאפשר לומר שהפסול של חמסן,

"אל תשת ובו׳ להיות עד חמס" וצ״ל שזהו גזיה״ב ,שהפסול

אינו משום שעובר על הלאו ,אלא כיון שחמד ממון אחר,

הוא משום חמסן ,ולא משום הלאו ,אבל בגזילה אין גזיה״כ
בזה ,אלא שעיקר הפסול הוא משום שעובר על הלאו משום

הוא גם לפי האמת (ראה מהרש״א שם שמביא ראיה לזה
שאל״כ מאי מקשה התום /תיפוק לן מלא תגזול עיי״ש)
מ״מ מקשים התוספות ,שהרי משמע מב״ק ,שחמסן פסול

משום כך פסלה התורה אותו לעדות ,כמו פסול קרוב ,אף

שאין איסור בהחמידה.

שלמידין זה מרישא של הפסוק ,אל תשת ידך עם רשע,
וכיון שלא ,משמע להו הלאו ,א״כ אין כאן פסול ,אעפ״י

ונראה ,שיש לפרש באופן אחר ,שאם אינו עובר על לאו
של לא תחמוד מפני שלא תחמוד הוא רק בלא דמים

שאמרינן שרשע דחמס פסול אפילו בלא מלקות ,הוא משום

שסמך הקרא לחמם (אלא שק״ק הראיה שמביא מלא תחמוד,
הרי הוא בעצמו מפרש שלגבי לא תחמוד הפירוש הוא

נמצא שזה לא נקרא חמידה אס נותן כסף ,כיון שחזינן
שהתורה התירה דבר זה ,וא״כ לא שייך לפסול אותו,

שכן האמת ,ואין משם ראיה).

^והרי אין כאן חמודה ,אבל אם אמרינן שהתורה אסרה המידה

אמנם לפי הנ״ל יש להבין למה הוצרך ה״כ״מ" לגרום גירסא

גם בדמים ,חזינן ■שגם בכסף נקרא חמידה׳ אלא שהם לא
עוברים על הלאו ,מפני שמשמע להו בלא דמים ,לפי״ז אעפ״י
שמצד עבירת הלאו אינו פסול ,אבל עכ״פ אפשר לומר

אחרת ברמב״ם ולמחוק תיבת "החמסנים" כיון שגם
הוא ס״ל שהלאו עובר דוקא אם קנה את החפץ ,ואם לא קנה

שהפסול הוא משום החמידה ,כיון שזה נקרא חמידה א״כ

הוי פסול כמו קרוב כדברי השיטה הנ״ל ,לפי״ז י״ל שזוהי
שיטת הב״י והכ״מ הנ״ל ,וגם אפשר לומר שהוא יפרש
שזהו ג״כ קושית התום׳ בסנהדרין לא כמו שפירשו האחרונים
שהקושיא הוא שיהיה פסול עכ״פ מדרבנן ,אלא קושית התום׳
הוא שיהיה פסול מדאורייתא ,כיון שרק משמע להו ,אבל
באמת אינו כך׳ א״כ צריך להיות פסול מדאורייתא מצד
החמידה כמו קרוב כדברי השיטה ,ושפיר מקשה על הרמב״ם
ומתרץ הב״י והכ״מ כדברי התום׳ בסנהדרין ,שכן הוא האמת,
וא״כ שוב לא שייך לפסול מדאורייתא כנ״ל ,ובה חולקים
על הש״מ הנ״ל( .ויש לעיין אעפ״י שבדברי השיטה היה אפשר
לדחוק שמה שכתב "אפילו שליכא לאו" ,הכונה הוא ,שאינו
עובר ,משום שבלא דמי משמע להו ,אבל בעצם איכא לאו,

אין כאן לאו ,א״כ היה לו לפרש כפי הנ״ל בדברי הרמב״ם,
שחמסן דאורייתא הוא ,היכא שקנה את החפץ ועבר על הלאו.
ונ״ל שהב״י סובר שאי אפשר לפרש בדברי הרמב״ם שמיירי

שקנה את החפץ שגמר והקנה אותו ,שהרי הרמב״ם כתב
"ועוד יש רשעים שהם פסולים לעשות אעפ״י שהן בני

תשלומים ואינן בני מלקות" וא״נ שהמדובר הוא שקנה
את החפץ א״כ אינם בני תשלומין שהרי לא צריך להחזיר

את החפץ כיון שקנה (ולפי מה שפירשנו דברי הרמב״ם
י״ל שמה שכתב שאינם בני תשלומים אינו מוסב על חמסן
אלא על גנב)
אמנם עדין יש לעיין מהו קושית הב״י על רבינו ירוחם
שסובר חמסן דאורייתא ,הרי א״ל שהמדובר שם,
שקנה את החפץ ,וא״כ עבר על לאו של לא תחמוד ,ואף
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אברהם

סימן ז

מא

שמשמע להו בלא דמי ,מ״מ לגבי פסול עדות לא שייך זד,

ה״עיר שושן" שכתב שאינו עובר על לא תחמוד ,והקשה

כמו שכתב השיטה מקובצת הנ״ל ,ועוד יש להעיר על ה״ש״ט

שהרי בהלכה אחרי זה ,כתב הש״ע שעובר על הלאו ,ובאמת

והב״י" לפי״ז מהו קושיית הגמרא ב״ק שם ,מר״ה ,כיון

יש לתמוה עוד ,הרי ה״עיר שושן" הביא הלכה זו בעצמו.
אמנם להנ״ל אתי שפיר שהוא ג״כ יסבור כסברת ה״שיטה
מקובצת" הנ״ל ,ויפרש שהמדובר הוא שלא קנה את החפץ,
וא״כ ליכא לאו ,וגם יש לומר שלא יסבור כשיטת הסמ״ע

שלהרמב״ם עובר על הלאו דוקא אם המקח קיים ,ולפי דברי

הב״י והש״ט אף שלא משמע להו בכ״ז פסול לעדות א״כ
שפיר הוי חמסן ותשאר קושית הלח״ט על הרמב״ם ,הן אמת
שעל ד,״ש״מ" יש לתרץ שיש לומר שלא כתבו זה אלא לפי
הס״ד בתוספות אולם לפי המסקנא באמת ל״א שהוא פסול

שבלא אונם ג״כ אמרינן שגמר ומקנה וא״כ לא קנה הכא
את החפץ ,ומשו״ה פסול רק מדרבנן ,אולם בסימן ל״ד

כמו קרוב ,אולם דברי ה״ב״י" שסובר שאפילו לפי המסקנא

שמביא דין של הרמב״ם שפסול רק מדרבנן ,דייק בלשונו
וכתב "שלא תחמוד בלא דמי משמע" ולא כתב "להו" ,ונראה

שחשוד אממונא חשוד אשבועתא ,אין לומר שפסול חמסן,

הוי כמו קרוב והוי פסול דאורייתא אף שאינו עובר על הלאו.
שא״כ תשאר קושית התוספות ב״מ שם .א״כ יפסל גם לשבועה
כדמוכח מפרק כל הנשבעים ,שכל הפסול לעדות פסול לשבועה,

שהפירוש הוא ,שכן הוא האמת ,ומה שמביא שם הדין של
פסולי עדות מן התורה ,הוא ,מפני שלא משמע ליה לפרש
שמיירי שקנה ,,מפני הטעם שכתבנו לעיל ,שא״כ לאו בני
תשלומים נינהו.
אמנם דברי הב״י עדיין תמוהים ,שאי אפשר לפרש כן בדבריו

היכא שחצוף לחטוף ובין היכא שמעלים חמסנותו כמו

שהרי (בסימן שנ״ט) כתב על דין זה משום שבלא דמי

שכתבו התום׳ שם ,אבל א״נ שהפסול הוא מדאורייתא ,לא היה

משמע להו ,וכן קשה לי על הסמ״ע ממנפ״ש אם המדובר

אפשר לחלק בזה כמבואר בהראשונים ,וע״כ צ״ל שהפסול

בדין זה שלא קנה את החפץ ,א״כ הוי כן האמת ,כמבואר
בסי׳ ל״ד ,ואם מיידי שקנה ,א״כ צ״ל פסול מן התורה ,וכן
קשה לי על ה״באר הגולה" שבסימן (ל״ד) כתב כדברי הסמ״ע
שכן הוא האמת אולם בסימן (שנ״ט) כתב משום שבלא דמי■
משמע להו ונראה עפ״י מה שיש להבין מחלוקת הרמב״ם

אנו אומרים כן קשה כנ״ל ,וי״ל בזה שלפי הס״ד בגמרא ב״מ,

וכל התירוץ של התום׳ הוא שפסול חמסן מדרבנן ,ע״כ מחלקין

r

הוא מדרבנן ,אבל לפי המסקנת הגמרא שחשוד אממונא לא

חשוד אשבועתא יש לומר שהוא פסול משום קרוב כנ״ל.
"לפי״ז יש לתרץ את דברי הרמב״ם הנ״ל (אות א) שלא הזכיר
שצריד שיאמר רוצה אני ,מפני שסובר שסוגיות
חלוקות ,שכל קושית הגמרא ב״ק שם מר״ה ,הוא א״נ שחשוד

אממונא חשוד אשבועתא ,לפי״ז אי אפשר לומר שהפסול

הוא משום קרוב ,וכל הפסול הוא משום הלאו ,וכיון שעל הלאו
לא עבר ,שהרי בלא דמי משמע לד,ו אינו פסול מדאורייתא
ובע״כ שהפסול הוא מדרבנן ,כסוגיית הגמרא בסנהדרין,
ומשו״ה הקשו מר״ה ,שא״נ שגמר ומקני לא היה לרבנן לפסול
^ו שכתבו התום׳ ב״ק שם אבל לפי המסקנא בב״מ שלא

חשוד אשבועתא א״כ אפשר לאמר כמו שכתב הש״מ הנ״ל,

שהפסול הוי משום קרוב ולא קשה קושיית הגמרא מר״ה,
וחמסן דאורייתא ,דוקא אם קנה את החפץ שאז עובר על
הלאו ,וסוגיית הגמרא בסנהדרין הסוברת שחמסן דרבנן הוא
הוא שלא קנה את החפץ ואז ליכא לאו כלל ,שכן הוא האמת

כמבואר בב״י ,ומשום זה לא הזכיר הרמב״ם שצריך שיאמר
רוצה אני.

והראב״ד אם יש הלאו של לא תחמוד אם קנה את המקח,

ונראה שמחלקותן תלויה בזה ,הרמב״ם סובר שעיקר האיסור
הוא החמידה רק ששיעור הוא בחמידה מתי נקרא חמידה,
כמבואר למעלה (אות ה) ,אולם הראב״ד סובר שאין אסור
משום חמדה לבד אפילו יהיה שיעור גמורה של חמדה ,אלא

שצריך לעשות עוד מעשה ולקחת את החפץ ,אבל בלי לקיחת
החפץ אף שיש כאן חמדה גמורה אינו עובר ,א״כ שפיר סובר

הראב״ד שאם קנה את החפץ ליכא לאו ,שמה בכך שהיתה
חמדה גמורה ,אבל עכ״פ אינו אסור במחשבת החמדה ,רק
עם לקיחת החפץ ,וכיון שגמר ומקנה אותו ,חסר כאן לקיחת

החפץ ,ומשום זה אין כאן לאו ,וגם הרמב״ם מודה לזה,
אלא שסובר שלא צריך לקיחת החפץ ,שגם במחשבת חימוד
עובר ג״כ ,לפי״ז אפשר לומר שכל סברת ה״ש״מ" וכן הב״י

הנ״ל ,שפסול חמסן הוא לא מצד הלאו ,אלא שהוי פסול כמו

אמנם יש להבין ,מהו סברת הב״י שמתמה על רבינו ירוחם
הנ״ל ,וכן הא דמבואר (סי׳ שנ״ט) שהכופה את

קרוב ,הוא דוקא אם לא קנה את החפץ ,נמצא שחמד ממון
חבירו ולקח את החפץ ,ובזה אמרינו שפיר שאף שאינו עובר
על הלאו ,מ״מ הוי פסול מצד עצם הדבר ,אבל היכא שקנה

חברו למכור ,פסול רק מדרבנן ,הרי אפשר לפרש לפי דברי

החפץ אין זח אלא מחשבת חמוד מצד הלאו ,ואי אפשר

הב״י שהמדובר הוא שלא קנה את החפץ וא״כ ליכא הלאו
של לא תחמוד ,ומשו״ה פסול רק מדרבנן ,וכן משמע מהב״ח
שם שהמדובר היכא שלא קנה את החפץ שכתב שם שמיידי
שצווח אבל היכא דשתק הוה כמו אמר רוצה אני ולא פסול

לפסול -אותו רק משום הלאו ,והלאו אינו עובר ,שהרי בלא דמי
משמע להו ,לפי״ז מיושב הסמ״ע וכן הבאר הגולה ,שהם

• אפילו מדרבנן .ובזה היה ניחא מה שהסמ״ע השיג שם על

יפרשו שמיירי שקנה את החפץ ומה גם לשיטת הסמ״ע
הסובר שגם בלא אונס ג״כ גמר ומקני ,א״כ אי אפשר לפסול
רק משום הלאו ,והלאו הרי אינו עובר.
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דברי יוסף
סיטן ל״ב

בדין לא תחמוד במקח וממכר

"

,

הרמב״ם בהלכות גזילה ואבידה פרק א׳ הלכה ט׳ כתב! כל החומד
עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חברו או דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו
והכביד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנה אף־על־פי שנתן לו
דמים רבים הרי זה עובר בלא תעשה ,שנאמר "לא תחמוד" .ואין לוקין
על,,לאו זה ,מפני שאין בו מעשר -ואינו עובר בלאו זה ,עד שיקח החפץ
שחמד ,כענין שנאמר ,לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לו״ —־ חימוד
שיש בו מעשה ,עכ״ל .והשיג עליו הראב״ד« א״א לא ראיתי תימה
גדול מזה ,והיכן מעשה גדול מנטילת החפץ ז אבל הל״ל מפני שהוא חייב
בתשלומין ,שהרי הוא כגזלן שחייב להשיב את הגזלה ולפיכך אינו לוקה,
וגם זיהו חייב להשיב החפץ לבעלים ,עכ״ל.
והגה המגיד משנה שם כתב ,כי שיטת הראב״ד נכונה יותר בזה
משיטת הרמב״ם ,ולדעתי דברי הרמב״ם מאירים כספירים ,כי מבואר
במכילתא לחייב על התאוה בפני עצמה ועל החימוד בפגי עצמו ,וכן פסק
הרמב״ם להלן בהלכה י״ב "שהמתאוה עובר בלאו אחד והקונה דבר שהתאוה
עובר בשני לאוין ,לכך נאמר לא תחמוד ולא תתאוה" ,ועיי״ש .אבל זאת
ברור כי החימוד והתאוה משכנם בלב ואין זה לאו שיש בו מעשה ,כי
האיסור תלוי במחשבה והרהור .הן אמת שאינו עובר בלאו של חימוד עד
שיקח החפץ שחמד ,אבל בשעה שהוא לוקח אין הלאו על הלקיחה אלא רק
על החימוד והחימוד הרי אין בו מעשה .כלומר ,בשעת הלקיחה הוא
עובר על הוצאת מחשבת החימוד לפועל ולא על הלקיחה עצמה ,לכן שפיר
כתב הרמב״ם ,ואין לוקין על לאו זה מפני שאין בו מעשה".
ובביאור זה יהיה נכון מאד ,מדוע גבי תליוהו וזבין לא אמרינן "כל
מלתא דאמרה רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהגי" ,כמו שהרגיש בזה המ״מ
בהלכה זו —* .מפני שאיסור התורה הוא בחימוד ותאוה לחוד ,ואף שעובר
על לא תחמוד רק בשעת המכירה ,הנה בלקיחה עצמה אין שום איסור,
ולכן תליוהו וזבין זביניה זביני לשיטת הרמב״ם .אבל להדאב״ד דסביר
שהאיסור של ,לא תחמוד" הוא על מעשה המכירה עצמה ונטילת החפץ
מיד המוכר זהו האיסור ,יקשה מאד ,מדוע תליוהו תבין זביניה זביני ,הלא
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המקח געשה באימור וכל דבר דאמדח רחמנא לא תעביד׳ אי עביד לא
מזעיז —
ומה שתירץ המ״מ שם .דהרי זה כעין גוזל צמר ועשה ממנו בגד
שאינו משלם אלא כשעת הגזלה וקנה הדבר בשנוי׳ אף כאן קנה בדמים.
ועיי״ש .לא זכיתי להבין .מה זה דמיון לשנוי בגזלה ז — התם גזירת
הכתוב היא׳ שאם נשתנתה הגזלה ואין הדבר כעין שגזל׳ הרי הוא קונה
הגזלה וחייב לשלם דמיה ,אבל הכא הרי החפץ קיים ואיד יכול הוא לקנות
ההפץ בדמים ששלם׳ בעת שלפי דין התורה הוא מחוייב להשיב את החפץ
להבעלים וכמפורש בהראב״ד .וצ״ע לשיטת הראב*ד .מדוע תליוהו וזבין
זביניה זביני ז

סימן ל״ג

בדין מכירי״כוזונה וקנין בתרו״פן
ידוע שיטת רבינו ירוחם דס״ל דקנין דרבנן לא מהני לדאורייתא .והקשו
עליו האחרונים מההיא עובדא דר״ג וזקנים שהקנה להם המעשרות בקנין
אגב אף שקנין דרבנן הוא׳ ולשיטת רבינו ירוחם איד יצא בקנין דרבנן ידי
נתינה מן התורה?
אמרינן בגמרא כי מכירי־כהונה לא צריכי שום נתינה וקנין כדי
לזכות בתרומה .והקצוה״ח בסימן רע״ח סעיף ט״ו כתב .דשיטת התוספות
היא דבמכירי כהונה זוכה הכהן בלי נתינה מפני שבעה״ב אסור לחזור ,ושיטת
המוהרי״ל היא מפני שבעה״ב אינו יכול לחזור .וכתב שם הקצוה״ח .שאם
אחד נשבע שיתן לחברו מתנה ומת .מחוייבים היורשים לתת את המתנה לההוא
מטעם שהשבועה עושה קנין .נזה דומה למכירי־כהונה .ועיי״ש .ולדעתי אין
שום דמיון בין מכירי כהונה ובין נשבע לתת מתנה ומת ואין ענין אחד להשני.
דלכאורה יש להבין .מדוע מכירי כהונה זוכים בתרו״מ בלי נתינה וקנין?
אטו בשביל שבעה״ב נתן להם לפני זה פעמים אחדות .כבר יש להם דין
חזקה על התרו״מ שלוז — סוף סוף הלא יש לו דין בעלות ע״ז ובודאי שיכול
הוא לתתנם בכל פעם למי שירצה .אבל לסי דעתי ההסבר הוא ככד -דהנה
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דברי

קסד

חושן משפט סימן סה

משיצאחה מחצרו של בעלים וכר עמדה ברשות שואל דשעביד

ולעודדן שתמשיך בשקידת תוה״ק ובה יהיו כל הגיונן כל

נפשיה מששצא מרשוחו וכר עיי״ש .וע״כ כחב הדב״ח דאף

הימים.

שאינו יכול לאבדו רק כשחהא ברשוח השואל מ״מ הוי בכלל

לשמור ולא לאבד ,וכמ״ש התוס׳ דאף אס כבר בא לידו

ודרכי

כשאומר לו תיכף שיכול לקרוע פטור ודו״ק .ולהנ״ל מדוייקיס

בס״ד לברר הדברים ביסודם .והנה במסכח כלה
רבחי פ״ו בגמ׳׳ כל הנותן ד׳ דברים על לבו הרי

דברי זקה״ק במ״ש חייב בהכישה במקל ,ולא כהמגיהיס ששמו

זה חוטא ,העושר והאשה זכו׳ ,איבעיא להו ממון פלוני לו

בסוגריים תיבות הבישה במקל[ .וע״ע בנתיבות סי׳ ש״מ

לי ,לי אשה כאשת פלוני ובר ,ת״ש וכר לא תחמוד אפילו

ס״ק י״ק.

ממון סלוני לי ,האי ממון פלוני לי גנבא ליסטים הוא ,אלא
ממון לי כפלוני ודאי אסור מבעי אנפשיה ,אלא לולי יהיב

ג)

ומ״ש

על מה שהקשה בדברי חיים [חי׳ ב״מ דף ל״ס

לי פלוני ממוגיה בידי הא קא חמד עיי״ש .וצ״ב רב ליישב

ע״ב] מספר ב״ש .לא ידעחי היכן לחפש משוס

ולבאר הכוונה בשמעתתא זו שהדקדוקיס רבו בה ,ובפשטות

שיש הרבה ספרים שנקראים בר״ת ב״ש ,וידוע שהיה לכ״ק

אין מובן הקושיא והתירוץ לולי וכר ,גס צ״ב דקדוק אומרו

זקה״ק אלפי ספרים ולא אוכל לידע לאיזה ספר היה כוונתו.

יהיב לי סלוני ממוניה בידי דהול״ל יהיב לי פלוני ממוניה.

וגס כידוע לו שאין כוחי בעוה״ר מספיק לחפש בספרים.

א) במכילתא
וכתבתי ממש רק לכבוד התורה ועוסק,׳ ובלי לעיין
כראוי בדברי מאורן של ישראל ,אך אני הושב שזה
דרך נכון לפרש דב״ק ,וזי״ע ועכ״י אבות לתשובה
שלימה ושלא אבוש ולא אכלם מאבוה״ק לא בעלמא
הדין ולא בעלמא דאתי אכיה״ר.

פרשת יתרו [בחדש השלישי סופ״ח] לא
תחמוד ביח רען כלל ועבדו ואמתו שורו

וחמורו פרט וכו׳ ובל אשר לרען חזר וכלל וכר ,כלל ופרט
וכלל אי אחה דן אלא כעין הסרט מה הסרט מפורש בדבר
שהוא קונה ומקנה וכו׳ .וכתב במרכבת המשנה דבא לאפוקי

חימוד חורה דמה אני בחנם וכו׳ ,ושכן מבואר בזוהר עיי״ש,
והוא בזוהר פרשת יתרו דף צ״ג ע״ב .גם בזית רענן על

ידידו הדוש״ת בלונ״ח כה״י ומברכו בכט״ס

יקותיאל יהודה הלברשטאם

הילקוט [יתרו רמז רצ״ט] כתב ,היינו בדבר שבממון משא״כ

החומד ללמוד מורתו וכן הוא בזוהר עיי״ש ,ולא כתב הטעם

דמה אני בחנם.

כשולי המכתב:
ו מ״ש

שלא מצא התוספתא המובא בספר ב״ש [שבדברי
חיים הנ״ל] .הנה ידוע שכמה וכמה מהקדמונים

קראו בשם תוספתא גם למדרשים שונים .ולדוגמא ראה בכלי

יי>

ובאמת

בלשון הזוה״ק שם ,לא תחמוד לא פסיק טעמא
כלל ,ואי חימא אפילו חמודא דאורייתא אסור

כיון דלא פסקא ,ח״ח בכלהו עבדת אורייתא בלל ובהאי

יקר פרשת שמיני [ט׳ ג׳] קחו שעיר עזים לחטאת וכו׳

עבדח פרט בית רען שדהו ועבדו וגו׳ בכל מילי דעלמא

ובתוספתא דרשו מה ראו ישראל להביא יוחר מן אהרן וכו׳,

אבל אורייתא איהי חמודת תדיר שעשועים גנזי דחיי ארכא

ודבר זה אינו בתוספתא כי אס בספרי שם .וכמו כן י״ל
בהנ״ל שנתכוין להספרי [ועיין שו״ח דב״ח ח״א אהע״ז סי׳

דיומין בעלמא דין ובעלמא דאתי עיי״ש ,נראה להדיא דלאו
מטעם מה אני בחנם אלא משום דהיא חמדה גנוזה ולא

מ״ב בד״ה ואחר].

שיין בה שוס שויוח דכל חפציך לא ישוו בה ,וליכא בה ענין
קונה ומקנה ודו״ק.

אמנם

צ״ב ההו״א שיהא שייך בתורה לא תחמוד ,והלא

קנאת סופרים תרבה חכמה [ב״ב כ״א ע״א] .וגם
דהרי אינו רוצה לקחח כלום מחבירו אלא חושק שגס הוא

סימן פה
בגדרי איסור לא תחמוד
ולגבי תורה ומצוות

יבין וישכיל כמוחו ,ולהרמב״ס פ״א מגזילה ה״ט אינו עובר
בלאו זה עד שיקח החפץ שחמד ,ורק בלא תתאוה עבר כיון

שחשב בלבו היאך יקנה דבר זה עיי״ש [בהלכה י׳] .ולהסמ״ג

ל״ת קנ״ח החמוד והתאוה הכל אחד ובעי מעשה עיי״ש,
וכן הוא גס ביראים סימן רנ״ד (קט״ו) .אבל לא נמצא

ב״ה ,קרית צאנז ,כ״ד סיון וזש״ל

מכתבך

קבלתי ורבות נהניתי ממה שכתבת בטוב טעם
ודעת בענין לא מחמוד ,ואס כי אני טרוד

ומוטרד מכל צד מ״מ החאמצחי להשיבן ליקרא דאורייחא

בפוסקים שלא תחמוד יהא בחמדה גרידא בלי חסרון חבירו.

ומצאתי

במאה שערים למהר״מ ריקאנטי שער ס״ח
שכחב ,ואמנם מצינו~חמדה שהיא מוחרת והיא
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יציב

סה

קסז

חמדח הת^רה והמצוות ,כמ״ש רז״ל קנאת סופרים מרבה

לרעך עיי״ש .אך להנ״ל מהמכילתא הך דכל אשר לרעך

חכמה ,והחמדה והקנאה זאת היא מותרח ויש לו לאדם שכר

אצטריך לחזר וכלל ללמד דבעי כעין הפרט ,ובעי דבר מסויים

עליה עיי״ש ,ונראה שמיוסד על הזוה״ק .ומ״מ צ״כ סברח

כעין שורו ועבדו ודו״ק.

ההו״א לאסור עד דאצטריך למיעוט שאינה כהסרכו.
ב)

ואא״ז

בדרך פקודיך מצוה ל״ח בחלק המעשה אות

א׳ הביא דברי הרמב״ס הנ״ל .ובאוח ב׳ כתב
דחמדת תורתו של חבירו מוחר ,ואדרבה מצוה היא לחמוד

ומ״מ

פשיטא דבכה״ג שחומד כל רכושו וחפציו של חבירו
הוי בכלל הלאו אף שאינו דבר מסוייס ,דרק בכה״ג

שחומד בגד א׳ יש חילוק בין מפרט הבגד פרטי או לא,

משא״כ במושק כל רכושו וחפציו הכל בכלל מסוייס לענין

ולהתאוות מחי יגיעו מעשי וכו׳ ולהשתדל ג״כ להשיג תורה

זה ,וז״ב.

ומעשים טובים כמוהו ,ואמרז״ל קנאת סופרים תרבה חכמה
עיי״ש .וזה כמ״ש במאה שערים הנ״ל.

ושם

1מ״מ

כשרוצה להיות עשיר כפלוני לא הוי בכלל הלאו
אפילו למ״ש אא״ז בדרך פקודיך ,ורק כשחלות

נחלק הדיבור הביא אא״ז ממהר״מ אלשיך במשלי
בפישוק לא תחמוד יפיה בלבבך ,דשלמה בא וסי׳ דברי

החמדה הוא על חפצו של חבירו שרוצה כמותו ממש ,שלפי

תורה ,ולה ירה הכוונה שלא תחמוד אשה זו של רעך אבל

דעתו ודמיונו אין יוסי והפלאה כשל חבירו ,ורוצה ג״כ חפץ

לחמוד שי

ה לך כמו אשה של רעך מותר,

דלא תחת

אפילו !היופי של אשת רעך

כזה ממש ,אז הוי בכלל האיסור ודו״ק.

ובאשלמה וסי׳
כגון זו ,והביא

מהזוה״ק! ,ע״כ אם רואה שחבירו יודע איזה מסכתא וחומד

ולזה

נקט אא״ז בדרך פקודיך שחבירו יודע איזה מסכתא

גם אצל חבירו

וחומד שידע גס הוא כמוהו דייקא ,שלפי דמיונו

וע׳׳כ דהוא חומד רק דוגמת החפץ של חבירו ,ורק תורה

ידיעת חבירו במסכת זו היא בדרך נפלאה ומופלגת מאוד

שידע גם הוא כמוהו הרי נשארת הידיעה

שאני ממיעוטא אבל! שאר מילי כה״ג באמת אסור עיי״ש.

בכל עניניה ,וחושק שגם לו תהיה הידיעה המיוחדת והמופלאה

וצ״ב כוונאו בהא דנקט מסכת זו ונקט שידע כמוהו ,ולמה

הזאת ,בכה״ג הו״א שיהיה בכלל הלאו ,ומכלל ופרט ממעט

לא כתב סתמא דחומד שיהיה למדן כמוהו.

דאף זה שרי דאינו דבר הקונה ומקנה .אבל בכה״ג שחומד

ומקנא לחבירו שהוא ח״ח ומופלג בתורה ומקיים מצוות
וגם צ״ב דהרי בעצמו הביא מהרמב״ס שלא תחמוד רק
במעשה [וא״כ לא שייך בתורה וכנ״ל] .וכנראה שכאן

ומעש״ט וחושק גס הוא להיות כן ,בזה פשיטא דמצוה איכא

וקנאת סופרים תרבה חכמה ,וכמ״ש במאה שערים ובדרך

רצה ליישב המהר״מ אלשיך ,והסמיך לו מהזוה״ק שגס בכה״ג

פקודיך בחלק המעשה ודו״ק.

איכא לאו [ודלא כהלמב״ס] .וי״ל שזה קאי להסמ״ק מצוה

י״ט דמ״מ נראה שאף בלב אסור אך אינו נגמר להתחייב

ד) ועכ״ם

שגס בכה״ג שחושב [חומד שיהיה לו כמו שיש לחבירו איכא

דאינו חומד חפץ מסוייס של חבירו .וכן להך צד של הרב

איסור ודוי׳ק .ואולי; .מקור דברי הסמ״ק דאיסורא עכ״ס

ברכות שגס בדבר פרטי אם אינו חומדו מחמת יופיו וסגולתו

איכא הוא מהך דשלמה ודו״ק.

המיוחדת אלא מחמת שרוצה חצר לדור בו ליכא לאו ,כ״ש

עליו עד פ יעשה מעשה עיי״ש ,ואליבא דהסמ״ק שייך לומר

ג)

וברב

לגבי צדקה שהבאת משו״ת ארץ הצבי סימן
ד׳ (שאינו תח״י לעיין בו) ,לא שייך כלל הלאו,

בצדקה ודו״ק.

ברכות מערכת ל׳ [אות ב׳ דף צ״ג ע״ב בד״ה

ודע] כ&ב ,באס בקש מחבירו שיתן לו בגד א׳

ולא ייחד בבקשתו בגד פלוני לבקש אותו דוקא כי אס שרצה
ממנו סתם שיתן לו !איזה בגד או איזה חפץ ולא כיון לבקש

על חפץ פרטי בהא לא קמבעיא לן דודאי אין זה נכנס
בלאוין אלו! וכו׳ .ומאסקא ליה בראובן שכתב לקרובו שיש לו

חצר א׳ ומבקש ומתחנן לו שיתן לו החצר במתנה ,הגס
שביקש ממנו חצר סרטי לאו משוס שחמד יופי החצר ההוא

בלבו אלא כל כוונתו שיהיה לו חצר לדור בו ,ואס זה קרובו
יקנה לו ח!5ר אחרת הנה מה טוב ולא איכפת לו בזה .וכתב

שיש לצדד לכאן ולכאן עיי״ש.

ה)

ובזה

יש לפרש המסכת כלה הנ״ל .דמ״ש הנותן ד׳

דברים אל לבו הרי זה חוטא ודאי דלא מיירי
בגוונא דאיכא לאו בתורה ,דמאי אשמועינן בזה .ולזה איבעיא

להו ממון פלוני לו לי ,רצ״ל האס זה הכוונה במ״ש העושר,
[שהנותן כן אל לבו הרי זה חוטא אבל איסור גמור ליכא].

וקאמר ת״ש לא תחמוד אפילו ממון פלוני לי ,וא״כ [שזה

בכלל איסור תורה דלא תחמוד] האי ממון פלוני לי גנבא
ליסטים הוא ,היינו כמ״ש הרמב״ס שם [ס״א מגזילה הי״א]
שהחימוד מביא לידי גזל וכו׳ שנאמר וחמדו בתים וגזלו,

ועיין בספר המצוות ל״ת רס״ו שהביא זאת מהמכילתא [וצויין

ובמנחת

סולת מצוה ל״ח [אות א׳] הביא מהבשמיס

במ״מ] ,וא״כ ענף דגזילה הוא וז״ש גנבא לסטים הוא ,וא״כ

ראש סי׳ שס״ב דאינו עובר בלאו דחמדה רק

בזה [שהוא איסור תורה] לא איירי .אלא ממון לי כפלוני

בחפץ מסוייס ,ושחזר בו אח״כ מכת שסיים הקרא וכל אשר

היינו שחושח שיהא לו ממון כפלוני וכמוהו ממש כנ״ל ,ודאי
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יציב

חושן משפט סימן סד!

אסור מבעי אנפשיה שאסור לו לחשוק ולחשוב בלבו שיהיה

נשים ואח בנותיכם חנו לאנשים עיי״ש ,והוי כחושק בשבילו,

לו כמו שיש לחבירו ,וגס זה בכלל הלאו הוא [וע״כ דגם

ושריא רק משוס מיעוטא דדומיא דהפרט ,אבל בכה״ג בחפץ

בהא לא מיירי הברייחא].

אסור [אף שמתכוין לקיום המצוה] ודו״ק.

ומסיק

אלא לולי יהיב לי פלוני ממוניה בידי( ,והוא מלשון
הלואי אס ,ועיין תשבי לגבי אלמלא ,ובתוס׳ מגילה

ז)

אמנם

בעצמיותו( ,וידוע האריכות בזה אי המצוה עושה

כ״א ע״א [בד״ה אלמלא] החילוק בין יו״ד לאל״ף עיי״ש,

ושם נקנו דהכתוב ביוד הוא כמו לולי או אלו ודו״ק) ,רצ״ל
שחושב בלבו הלואי שהיה פלוני נומן ממונו בידי ,שיהיה עכ״פ

בידי ואהיה עליו כעין אפוטרופוס וכיו״ב ,ואף שאין זה בכלל
הלאו אפילו הכי כיון רהא קא חמד פגם הוי והרי זה חוטא.

אבל שירצה ויחשק שיהיה לו בזה של חבירו הוי בכלל הלאו.

יש

לדון במצוה

כשאין

החפן שוה פרוטה

שויות ממון ,והארכתי בזה כעת בשיעורים ,ומהידוע ממהר״ס
מינן סי׳ קי״ג והחכם צל סי׳ ק״כ ,ועיין בשערי חשובה

או״ח סי׳ תפ״ב סק״א [וסי׳ חרנ״ו סק״ד]) ,ולמה שצידד
במנחת חינוך מצוה ל״ת דבפחות משוה פרוטה ליכא הלאו
דלא תחמוד ,ובמצוה תט״ז נטה דעובר ,אבל במצוה ל״ח

נראה שצידד יותר דהוי כמו גזל עיי״ש .ולהמכילתא ורמב״ס

וזה

שהסמין לבאן אשה כאשת פלוני הא כבר הרהר בה,
דלסמ״ש בדרך פקודיך מהאלשיך שהביא ראיה ממה

הנ״ל דכדי שלא יגזול וענף דגזל הוי ,מובן שפיר דבפחות

משוה פרוטה ליכא גם לא תחמוד.

שנאמר במשלי לא תחמוד יופיה בלבבך דאפילו היופי כמו

של רעך אסור ,ובכה״ג גס בממון בכלל הלאו ובחדא מחתא

ח)

ובזה

נינהו ודו״ק .וא״כ ראיה ברורה מהמס׳ כלה למ״ש בדרך
פקודיך ולא כמ״ש במנחת סולת בזה ודו״ק.
ו)

ועכ״ם

סוכה גזולה] בתוקף חלרו והוציאו מסוכתו ,דסו״ס הוי
מצוה הבאה בעלרה מכח לא מחמוד [ואף דמשוס גזל ליכא

רק בכה״ג דחורה דאיכא מיעוטא שאינה בכלל

קונה ומקנה ,אבל במושק חפץ של מצוה של
חבירו על זה אין לנו מיעוט ,ובכלל הלאו הוא ,דאין נפקותא
.לאתה צורך חושק לחסן ההוא .וה״ה דאסור אם חומד ליקח
תכסה!דבר זה כדי שהוא יתנו לאחר.
___
אוצרה

ושם

י״ל גס הקושיא שהזכרת על הריטב״א [הנדפס
בחי׳ הרשב״א] סוכה דף ל׳ ע״ב [בד״ה ת״ר

ברב ברכות [דף צ״ב ע״ב] מסתפק בחומד בית ראובן
לקנותו בעבור שמעון מממון שמעון ,וכתב דיש צדדין

מצהב״ע וכמ״ש הריטב״א שם] .אך אס הוא סייג דגזל הלא

לא שייך זה בקרקע דאינה נגזלת .אך אליבא דאמח זה אינו
דהא שדהו כתיב בולא תחאוה [דברים ה׳ י״ז] ,ולהנך פוסקים

[הנ״ל] דחדא נינהו גס לא תחמוד איכא ,וגם להרמב״ם
[דחרתי נינהו] עכ״ס לא תתאוה איכא.

ובאמת

לכאן ולכאן .ורק את״ל דגם בכה״ג אסור מסתפק אס ראה

שבריטב״א שהזכרת לא הקשה משוס לא תחמוד
אלא מכח גזל .וזה לשיטת הרמב״ם [פ "ז מגניבה

ספר אחד אצל חברו וחמד אוחו לקנותו בעבור ללמוד .ואת״ל

הי״א] ,ושכן הוא בספרי [עיין מ״מ שם] ,דעובריס בלאו

דגם זה אסור יש להסתפק אס זה מחאוה וחומד ביתו של

דלא תגזול בקרקע ,ודלא כהחוס׳ ב״מ ס״א ע״א [בד״ה

ראובן לקנותו בעבור להקדישו לעשותו ביהכ״ג .וכתב שבנדון

אלא] .וכנראה שלזה נתכוין גס בכפות תמרים [בד״ה ורבנן]

זה מותר ,דהגע עצמך אס זה בא אצל ראובן ומדבר על לבו

במ״ש דשואל שלא מדעת גזלן הוי ,ובערוך לגר תמה עליו.

שיקדיש אח ביתו לביהכנ״ס מה בכך הלא ברוך יהיה שמעשהו

ולענ״ד כוונתו דכמו בשואל שלא מדעת אע״ג דלא קנאו

לעשות מצוה ,וא״כ למה יגרע אם הוא מעשהו ומפציר בו

הוי גזלן ה״ג בקרקע עכ״ס איסורא איכא.

זה בביהכ״נ שהמצוה מוטל גם עליו ,אבל במצוה שאינו מוטל

וגוף תירוצו של הריטב״א אסברה לן אא״ז בדברי חיים

עליו ,או שחלרו רוצה לעשוח המצוה בעצמו והוא חושק

על ב״מ במהדו״ב [דף ק״ה טור ב׳ בד״ה היוצא

ורוצה שחררו יתן לו כדי שהוא יעשה המצוה ,לא מסתבר

לנו] ,דאף שעובר הלאו זה רק בשעה שתוקף אבל השבה

כלל שלא יהא בכלל האיסור ,דמה נפק״מ מה תכליחו של

ליכא כיון דכל היכא דקיימא ברשותיה דמריה קיימא ,ולא

החשק סו״ס חפן של חבירו הוא רוצה ודו״ק.

שייך דבכל רגע יעבור ,ולא דמי למטלטלין דצריך להשיב וכל

בראובן לקנוח ממנו בדמים שלו לצורך מצוה עיי״ש .והנה

ובחומד

זמן שמשתמש ובכל רגע ורגע הוי גזל ,אתד״ק עיי״ש .ולפי

בשלל אחרים שאני ,דלא שייך כלל האיסור כשלא
יכנס כלל לרשותו והוא רק כסרסור .ראטו

להרמב״ם נפ״א מגזילה ה״ט] דלא תחמוד היינו בהכלר עליו

זה גס משוס לא תחמוד ליכא [מצוה הבאה בעבירה ,ומיושב
קושיא הנ״ל על הריטב״א] .ומיושב גם מה שהקשה בכפות

תמרים ודו״ק.

רעים האם כל הנך רעים עוברים בלאו דלא תחמוד ,וז״ג

וזה

גם מ״ש במכילתא הנ״ל יצא שאמה חומד בחו לבנך
או בנו לבתך ,שהחיוב מוטל עליו ,כמ״ש בכתובות דף

נ״ב ע״ב הא נמי דאורייתא הוא דכתיב וכו׳ וקחו לבניכם

ובגוף

הקושיא ,למ״ש בדרישה סי׳ שע״א אוח ט׳ דלא
תחמוד אינו עובר אלא בשעשה הקנין ובגזילה לא

עיי״ש ,א״כ לא קשה כלל בכה״ג דהתוקף ודו״ק.
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קסט

וגם י״ל! דהתוקף הוי רק לזמן ועל מנת להחזיר ,שבגניבה

רק מעשה הלקיחה ,והא דגם כשנותן דמים עובר על לא

צרי)* על •זה *לימוד מיוחד נב׳׳מ ס״א ע״ ,]3וידוע

תחמוד( ,ולא כשיטת התוס׳ בסנהדרין דף כ״ה ע״ב בד״ה

האריכות אם הוא קן התורה או מדרבנן [עיין לחם משנה

מעיקרא בתי׳ הראשון דרק כשאינו נותן דמים) ,היינו משום

פ״א מגניבה ה״א ובמנחת חינוך ריש מצוה רכ״ד] ,אבל בלא

דהוי כאילו לא נתן כיון שהמוכר אינו רוצה בהם והוא מבקש

תחמוד דליכא קרא ,ובעל מנח למיקט לא שייך כלל ,ה״נ

בחזרה החפץ ורוצה להחזיר המעות .וא״כ עכשיו שנשרף

בעל מנת להחזיר ודו״ק.

החפץ המוכר כבר מרוצה בהמעות שהרי בין כך לא יהא לו

i

ויש

החפץ ,ושוב אין כאן איסור לא תחמוד כלל ,ונמצא שנתקן

לומר עוד דבגזל בכה״ג דלהחזיר העבירה היא על
ההשתמשות ולא על הגוף ,ובכה״ג דתוקף לזמן קיום

האיסור בזה ששרפו .ובכה״ג פשוט שאין להלקות הלוקח על
לאו דלא תחמוד שעבר מכבר ,כיון שנתקן לגמרי כעת

המצוה אס הוי [ערך ההשתמשות] פחות משוה פרוטה

שהמוכר מרוצה במעות שקיבל עבור החפץ ודו״ק.

להנ״ל להמנ״ח ליכא לא תחמוד ודו״ק ,וא״כ לגבי מצוה

בכה״ג שפיר י״ל דלא הוי בכלל לא תחמוד ,ויש להאריך בזה
'

ויעויין

טובא וקצרתי.

מ״ש בהעמק שאלה על השאילתות ויקרא סי׳

ע״ב [אוח א׳] ,בהא דפריך הגמרא במכות ט״ז
ע״א ממשכונו של גר ומת הגר ומשני התם גברא בר תשלומין
הוא ושעבודא הוא דקא פקע ,היינו דכיון שנתחייב ושעבודו
הוא דנפקע הוי כאילו שילם באמת ,וכמו שאומר הנגזל
הריני כאילו התקבלתי עיי״ש .וק״ו בנ״ד שהאיסור דלא

תחמוד נתקן לגמרי כיון שהמוכר מרוצה כעת מהמעות
שקיבל עבור החפץ.

סימן סו

לא תחמוד כשנותן דמים
ב״ה,

יוניאן סיטי ,י׳ כסלו תשל״ח

קבלתי•

ב)

ועל

זה כחב זקה״ק ,ועדיין צריך לעיין בלמ״מ פ״י

מהל׳ מכירה ופ״ד מהל׳ אישות .דבלח״מ שם
נפ״י ממכירה ה״א] הקשה על המ״מ שכתב בדעת הרמב״ם

מכתבך ונהניתי מאוד שלומדים שם בחבורה חידושי

דאע״ס שעבר על לא תחמוד מקחו קייס ,מגמרא ב״ק דף

דברי חיים על בבא מציעא מזקה״ק זי״ע ועכ״י.

ס״ב שמקשה וכי יהיב דמי חמסן קרית ליה והא אמר רב

ושמעחי נ^כ״ק אאמו״ר זצוק״ל שכשהיו בצאנז חמשים רבנים
ששמעו סלפול ממק זקיני היה כל אחד מבין אוחו כפי

הונא תלויה וזבין זביניה זביני וכו׳ ,ומאי קושיא הא אע׳׳פ

שהוא חמסן ועבר על לאו דלא תחמוד מקחו קייס וכו׳

השגתו ,וכל אחד ואחד היה אומר פלפול אחר בשם רבס.

עיי״ש .וע״כ דס״ל בשיטת הראב״ד [בפ״א מגזילה ה״ט

ובמ״מ שם] שכתב שהאיסור הוא כשלא אמר רוצה אני ,דכל

ובפך2חי

הספה״ק דברי חיים ראיחי בדף ו׳ ע״ב

שמקחו קייס אינו עובר על לא תחמוד [ולכן לא הקשה עליו

שהקשה על הראב״ד פ״א מגזילה ה״ט

מהגמ׳ דב״ק] ,ומשוס דאיסור לא תחמוד הוא רק בגלל

שכתב דאון לוקין על לא תחמוד מפני שהוא חייב בחשלומין

שהמוכר אינו מרוצה בהמעות שקיבל ורוצה בחזרת החפץ

שהרי הוא כגזלן וכו׳ חייב להשיב החפץ לבעלים ,והקשה

[ולזה באמר רוצה אני ליכא איסורא] ,וא״כ בכה״ג ששרפו

אא״ז מגמרא מכוח דף ט״ז ע״א דאמר ר׳ יוחנן אין לנו

ומרוצה כבר במעות שקיבל אין כאן ל״ת כלל וכנ״ל.

א)

אלא זאת! ועוד אחרת ,ופריך הגמ׳ והרי גזל ופרש״י ז״ל
דמשכחת בביטלו כגון ששרפו דליתיה דתיהדר וביטל העשה,

אך

ומתרץ דק״מ מחו* 3לשלומי מעות בעד הגזל ,וא״כ לפי

עדיין צל״ע שהלח״מ שם כתב דחמסן היינו שצווח
מתחלה ועד סוף וקבל הדמים בע״כ עכ״ל ,ומשמע

דברי הראב״ד ז״ל קשה הא משכחח ליה בלקח בעד דמים

דכל שלא אמר רוצה אני בשעת קבלת מעות עובר על לא

דעבר על לא תחמוד דניתק לעשה דצריך להחזיר גוף החפץ,

תחמוד ולא מהני מה שאומר אחר כך רוצה אני ,ולפ״ז

ואס שרף החפץ אז ביטל העשה ,דלשלס פטור דהרי כבר

עדיין הקושיא במקומה עומדת .כך נ״ל בכוונת אא״ז ודו״ק.

נתן מעות ,ורק היה צריך להחזיר גוף החפץ ועתה דליתיה

לגוף החפץ דתיהדר א״כ ביטל העשה ,ויש ליישב ,ועדיין
צריך לעיין בדברי לח״מ פ״י מהל׳ מכירה ופ״ד הל׳ אישות,

עכלה״ק.

ולפענ״ד

ג)

והעיר

חתני הרה״ג מוה״ר שלמה שליט״א שכעין
סברא זו איחא בתוס׳ ב״מ דף נ׳ ע״ב בד״ה

ואילו יתר בתי׳ הריב״מ לגבי אונאה יתר משתות ,דאין

המאנה יכול לחזור בו מהמקח רק כשהמתאנה תובע אונאתו
בביאור כוונתו הקדושה ,דיש ליישב שס״ל
להראב״ד דעיקר האיסור אינה מחשבת החימוד

עיי״ש [ובב״ב פ״ד ע״א תוד״ה אי לאו וברא״ש שם סי׳

י״ד] ,ומבואר דאע״ס שביתר משתות בטל מקח מ״מ אס
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למתאנה מרוצה אח״כ מהמקח המקש קיים .וכן י״ל לענין

לדעתו ולדעת חבירו אמרינן בב״ק דחייבין ,ובתוס׳ הקשו

איסור לא תחמוד שאס המוכר מרוצה אח״כ ליכא איסורא.

עליו דהתס בטביחה איירי וכו׳ אלא שותפין שגנבו שהגביהו

ד״ל שמלוי בשני תירוצי השוס׳ שם ,והס גס שגי דיעוח

שניהם עיי״ש ,ומטאר מדבריהם דאם אחד לבדו עשה אין

בחו״מ סי ,רכ״ז ס״ד ,אם המאנה יכול לחזור בו.

לחייב אח שניהם ,והמפרשים האריכו למעניהם בהסבר הדברים

עייש״ה.

אמנם

נראה דכאן לעגין לא תחמוד אליבא דב׳ השימוש

אינו עובר ,דדמי לאחד שאינה אח מבירו ביתר

א) ובשו״ע

משתות ואח״כ כשרף החפץ שמכר לחבירו ,דנראה פשוט

חו״מ סי׳ שמ״ח ס״ח ,ראובן תבע לשמעון
שנכנס לחדרו וגנב ספריו והוציאם מרשותו

שבכה״ג אין הוא יכול לחזור מהמקח ולומר לחבירו שהמקח

והשיב שמעון אמת היה שהוצאתיס אבל כך היה המעשה

כטל ושל חבירו נשרף ,דרק כשמחזיר לחבירו אח שלו יכול

שבקשני קרובתי כלתך להוציאם כי לא יכלה שאתם וכר וכיון

הוא לחזור מהמקח ולא בכה״ג ,וכעין זה איתא בערון

שלא יכלה להוציאם משם אס לא סייעה הוה ליה כאילו

השולחן סי׳ רל״ב סעיף ל״ה עיי״ש ודו״ק .וה״נ כשנשרף

הוציאם הוא ויגבה ראובן ממי שירצה וכר ,וברמ״א וכן אם

החפץ והמוכר כעת אינו רוצה להחזיר המעות בודאי דאין

הטמין הגנב הגניבה וכר השליח חייב לשלם מאחר שידע

כאן איסור לא תחמוד כלל ,דאי אפשר לו לבקש בין המעות

שהוא גניבה .ובסת״ש סק״ז הביא מתשובות חות יאיר סי׳

ובין החפץ ודו״ק.

רי״ב שלמד מדין זה לנדון דידיה ,שאחד עלה בסולם ונכנס
דרך חלון וגנב מהבית והשני עמד ברחוב וזה זרקו לתוך

בעת האחרון גברו עלי הכאבים ,השי״ת ירחם עלי
בתכח״י ,והי׳ קשה עלי לעיין במכתבו .אך מפני כבוד
התורה שאברכים מעמיקים להבן ולהשכיל בדברים
היוצאים מפי בוצינא דנהורא ,דהאיר לדורי דורות לכל
העולם כולו בקדושת תורתו ודרכי האמת לאמיתו
לעבדות השי״ת בחסידות האמיתי כפי שנמסרה
מקוה״ק הבעש״ט ,והעיד על עצמו בתשובותיו [ח״א
חו״מ סו״ם כ״ג] שהוא מוסמך איש מפי איש עד
מרע״ה  -פתחתי תיכף הד״ח ונפתח לפני הענין
במחלוקת הרמב״ם וראב״ד בלא תחמוד ,ודברים
נעלמים המה ,ובוודאי מכחכם הוא אשר הצצתי ועלה
בידי לפי מיעוט הבנתי וקוצר שכלי לומר אהה ביאור
בדבה״ק .ואקווה שכאשר תעמיקו בזה תמצאו בו
נקודות טובות ,וזה שכרי.
והשי״ת יעזור לכם להגות בתוה״ק כחשיבה וכאורה,
להרבות אור התורה ,ולמתק כל חשכת הדינים של
חבלי משיח ,ונזכה כלגו לאור החיים באור חדש על
ציון תאיר בב״א.

הרא״ש בתשובה אין סחירה כלל דהתס ששמעון לא היה

יקותיאל יהודה הלברשטאם

רוצה לגנוב להנאת עצמו כלום רק לסייע לקרובתו וכו׳ לכן

חיקו וברח שזה השני עיקר הגנב ויכול הגנב להוציא כל
גניבתו ממנו ,ושצ״ע בסי׳ ת״י סעיף ל״ז דיש חולקץ וס״ל
דמן הדין שנים שהזיקו ואי אפשר להפרע מהאחד השני

אינו משלם רק החצי ,וה״ה בשנים שגנבו כששניהם עושים

יחד ואין האחד עושה יותר עיי״ש.

ובשבות

יעקב ח״א סי׳ קע״ח ,בשנים שעשו גניבה ביחד
וחלקו הגניבה ואחד מהם ברח אס יכול לחבוע

הכל מהשני ,וכתב שמלשון תשר הרא״ש (שהביא המחבר
כאן) מבואר דדוקא היכא דעשה הוא עיקר הגניבה דבלאו

איהו לא היתה יכולה להוציאן אבל אם שניהם שולם אינו
חייב לשלם בשביל חלק חבירו ,והביא מהדין בסי׳ ת״י הנ״ל,

ושכן מצא בתשר חו״י ,ואכן אחר העיון היטב נ״ל פשוט

להיפך דיכול לגבוח הכל ,ויש ללמוד דין זה מהא דאיתא
בחו״מ סי׳ ע״ז בשנים שלוו כאחד או שהפקידו כאחד או

שלקחו מקח כאחד שניהם ערבים זה לזה וכר ,ומדברי

אי לאו מטעמא שהוא עיקר הגנב לא היה יכול להשתלם

ממנו כלל ,וכן בשנים שהזיקו שלא עשו משוס הנאת עצמן
לא היו ערבים זה לזה ,אבל ודאי אלו שגנבו בשותפות בהנאת
עצמן והתעסקו בשותפות לגנוב ודאי נעשו אחראין וערבאין

סימן סז

כדין שותפיין שגנבו ובמסייע לגנב
ב״ה ,יוניאן סיטי ,ערש״ק ויגש וזשל״ז

בש״ס

זה לזה ,כל זה נ״ל פשוט ודלא כתשו׳ חו״י עכ״ל עיי״ש.

ונראה

בביאור מחלוקתם בהקדם מה שחקר הגר״י ראזין
בגדר שומפות אס זה הרכבה של חלקים נפרדים

משני בני אדם ,או שע״י השתתפותם נעשה תואר חדש של
שותפות והכל שייך להשוחפות .ועיין בר״ן נדרים ריש סרק

ב״מ דף ח׳ ע״א ,שאילו אמר לשלוחו צא וגנוב
לי וגנב פטור ושוחפין שגנבו חייבין מ״ט לאו

השותסין מה שביאר לגבי שותסין בחצר ששייך לכל אחד

משום דאמרינן מיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה וכר,

בשעה שמשתמש ,ומשמע קצח דלא הוי חלקים נפרדים אלא

וברש״י ואילו שותפין שגנבו והאחד הוציאה מרשות בעלים

כללי עיי״ש ודו״ק.
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קסט

בלאו כר .גם זה שב׳ שם לסוף צורות המקלחות מים בפני ע״ז לא ישים פיו עליהן
לשתות שנראה כמנשק לע״ז .ג״כ בכל מיני ע״ז מיירי ,ואפילו אלה שעובדין להן
בבזיון ,וכמשנ״ת.
מצוד .כט .שלא לישכע לשוא .המברך ברכה לבטלה עובר על לא תשא ,לאו
אליבא דכו״ע הוא.

מצוה מ .שלא לחמוד דבר של חבירו ,ומצוי זה בחתן שמכביד על חותנו
^”־שיתן לו דבר פלוני ופלוני מה שלא התנו על זה כשעת כתיבת התנאים ,ואעפ״י
שחותנו ממלא מבוקשו אעפ״ב עוכר החתן על לאו זה דלא תחמוד .ולענ״ד יש
לדון בדין זה ,חדא דהא לאו דלא תחמוד הוא בדמי ולא במתנה וכאן הלא תובע
^ממנו שיתן לו במתנה והוא מפני שדעת החתן היא שמה שנתן חותנו עד עכשיו
עדיין לא יצא ידי חובתו ,ואם הצדק אתו הרי אין זה ענין כלל ללא תחמוד ,ואם
אין הצדק אתו ג״כ אין זה ענין ללא תחמוד אלא ללא תגזול .ואך אם הי׳ באופן
ששייך לא תחמוד ג״כ מסופקני כיון שהחפץ הוא גם בשביל בתו של הנותן אפשר
שאין החומד עובר בזה על לא תחמוד ,וצ״ע.
מצוה מא .שלא להתאוות בלב דבר של הכירו .אף כי גם החמדה היא גם
בלב מ״מ יש הבדל בין התאוה להתמדה כי התאוה היא רק בלב ואינה יוצאת
לפועל והחמדה כבר יש לה תוצאות בפועל ,והן נבדלות גם באיסורם ,כי הלאו של
חמדה אינו אלא אם החמדה יצאה לפועל והיינו שהפציר והרבה רעים עד שקנה
הדבר הנחמד מחבירו אבל איסור התאוה נראה שהוא אף אם לא תצא תאותו אל
הפועל.

ויש לשאול כיון שבכלל החמדה גם התאוה למ״ל קרא מיוחד לאסור את
התאוה ולמה לא יבוא קרא דלא תחמוד ויאסור גם את התאוה .ונראה שהתשובה
היא כי גם בדברים שבלב הדברים חלוקים הם ,שהרי כבר נתבאר שחלוקין הן
בדינם שהתאוה אפילו בלא מעשים והחמדה היא דוקא ע״י מעשים ,ובאמת חילוק
דינו הוא לפי הבדל מהותן ,כי התאוה היא בשלב כזה שאי אפשר שתביא לידי
מעשים כי היא רק תאור .דקה מאד הצפונה רק בלב ,אלא שאחרי התאוה בא שלב
שני והיא החמדה ,כלומר תאוה חזקה המביאה לידי מעשים ,ולפיכך ניחא מה
שפירשתן התורה בשני מקראות מיוחדים ,כי באמת הם שני דברים מיוחדים ,והם
גם נפרדות לגמרי בגדר איסורן ,כי איסור החמדה הוא מה שהיא גורמת מעשים לא
נכונים ,ואיסור התאוה הוא מה שהיא מביאה אל החמדה.
מצוה מג .שלא להכות שום אדם מישראל כו׳ והמכה דרך מוסר ולימוד
אינו עוכר .וראוי להוסיף ולא עוד אלא שגם מצור .הוא עושה.
מצוה מד .שלא להכות אב ואם כו׳ אסור להקיז דם לאביו או לאמו ,ואם
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קסט

בלאו כף .גם זה שב׳ שם לסוף צורות המקלחות מים בפני ע״ז לא ישים פיו עליהן
לשתות שנראה כמנשק לע״ז .ג״ב בכל מיני ע״ז מיירי ,ואפילו אלה שעובדין להן
כבזיון ,וכמשג״ת.

מצוה כט .שלא לישכע לשוא .המברך ברכה לבטלה עובר על לא תשא ,לאו
אליבא דכו״ע הוא.

מצוה מ .שלא לחמוד דבר של חבירו ,ומצוי זה בחתן שמכביד על חותנו
שיתן לו דבר פלוני ופלוני מה שלא התנו על זה בשעת כתיבת התנאים ,ואעפ״י
שחותנו ממלא מבוקשו אעפ״ב עובר החתן על לאו זה דלא תחמוד .ולענ״ד יש
לדון בדין זה ,חדא דהא לאו דלא תחמוד הוא בדמי ולא במתנה וכאן הלא תובע
ממנו שיתן לו במתנה והוא מפני שדעת החתן היא שמה שנתן חותנו עד עכשיו
עדיין לא יצא ידי חובתו ,ואם הצדק אתו הרי אין זה ענין כלל ללא תחמוד ,ואם
אין הצדק אתו ג״כ איו זה ענין ללא תחמוד אלא ללא תגזול .ואך אם הי׳ באופן
ששייך לא תחמוד ג״ב מסופקני כיון שהחפץ הוא גם בשביל בתו של הנותן אפשר
שאין החומד עובר בזה על לא תחמוד ,וצ״ע.
מצוה מא .שלא להתאוות בלב דבר של חבירו .אך כי גם החמדה היא גם
בלב מ״מ יש הבדל בין התאוה להחמדה כי התאוה היא רק בלב ואינה יוצאת
לפועל והחמדה כבר יש לה תוצאות בפועל ,והן נבדלות גם באיסורם ,כי הלאו של
חמדה אינו אלא אם החמדה יצאה לפועל והיינו שהפציר והרבה רעים עד שקנה
הדבר הנחמד מחבירו אבל איסור התאוה נראה שהוא אך אם לא תצא תאותו אל
הפועל.
?"®®תש לשאול כיון שבכלל החמדה גם התאוה למ״ל קרא מיוחד לאסור את
התאוה ולמה לא יבוא קרא דלא תחמוד ויאסור גם את התאוה .ונראה שהתשובה
היא כי גם בדברים שבלב הדברים חלוקים הם ,שהרי כבר נתבאר שחלוקין הן
בדינם שהתאוה אפילו בלא מעשים והחמדה היא דוקא ע״י מעשים ,ובאמת חילוק
דינו הוא לפי הבדל מהותן ,כי התאוה היא בשלב כזה שאי אפשר שתביא לידי
מעשים כי היא רק תאור! דקה מאד הצפונה רק בלב ,אלא שאחרי התאוה בא שלב
שני והיא החמדה ,כלומר תאוה חזקה המביאה לידי מעשים ,ולפיכך ניחא מה
שפירשתן התורה בשני מקראות מיוחדים ,כי באמת הם שני דברים מיוחדים ,והם
גם נפרדות לגמרי בגדר איסורן ,כי איסור החמדה הוא מה שהיא גורמת מעשים לא
נכונים ,ואיסור התאוה הוא מה שהיא מביאה אל החמדה.
מצוה מג .שלא להכות שום אדם מישראל כו׳ והמכה דרך מוסר ולימוד
אינו עוכר .וראוי להוסיף ולא עוד אלא שגם מצוה הוא עושה.

מצוה מד .שלא להבות אב ואם כו׳ אסור לההיז דם לאכיו או לאמו ,ואם
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קסז

דרך פקודיך

מל״ת

שלא לחמוד דבר של זזבירו

חלק המעשה
(א) מצרה ל״ח מל״ת שלא לחמוד דבר של

חבירו שנאמר לא תחמוד ויש
עוד לאו אחד (יבואר במקומו במשנה תורה) והוא
לא תתאוה והחילוק ביניהם הוא כך תאור ,הוא
כשרואה דבר של חבירו ופתאוה בלב להשיג
הגם שלא השתדל עדייו להשיג עבר על לא
תתאוד ,והחמדה הוא שהשתדל להשיג הדבר ההוא
ועשה פעולות עד שהשיג אעפ״י ששילם לו
עבר על לא תחמוד:

(ב) הלאוין הללו מישך שייני בכל דבר שרואה
אצל הבירו הן אשתו הן בהמותיו
וכליו וספריו ומלבושיו ובתיו ושדותיו וברמיו
וזיתיו וכל מה שהפה יכול לדבר אבל חמדת
תורתו שלימדו מותר ואדרבא מצוה הוא לחמוד
ולהתאוות מתי יגיעו מעשי וכולי ולהשתדל להשיג
ג״כ חורה ומע״ט כמוהו ואמרז״ל קנאת סופרים
תרבה חכמה ועיין מה שאכתוב אי״ה בחלק
הדיבור:
(ג) לדעת הרמב״ם אין לוקין על לאו זה והדאב״ד
משיג:
(ד) הלאווין הללו נוהגים בב״מ ובכ״ז בוו״ג:

חלק הדיבור
<א) ודאי צריך ללמוד משפטי המצר ולחדש
יזידושי דינים והלכות ב״א כסי השגת
שכלו:
(ב) תדע שנתב מהר״ט אלשיך כפירושו למשלי
בפסוק אל תחמוד יפי' בלבבך כתב
דשלמה בא ופי׳ דברי תורה שנאמר בתורה לא
תחמוד אשת רעך תזנה לכאורה יראה הכוונה שלא
החמוד אשת זו של רעך דהיינו לומר מי ייתן
ואשיג האשד ,הזו של חבירי אבל לחמוד שיהיה
לך אשד ,יפיפיה אחלת כמו אשה של רעך מותר
לך ע״כ בא שלמה ופירש אל תחמוד יפי׳ בלבבך
אפילו היופי של אשת רעך לא תחמוד היינו שלא
וזתאוה ותחמוד להשיג אשד ,יפיפי׳ כגין זו רק
שמח בחלקך ובטוב תנוב והנד ,הדבר בספק אצלי
אם כוונת שלמה לפרש כוונת התורה וא״כ תאוה

« לח

וחמדה כזו הוא אסור מד-ת או אם שלמד ,בא
להוסיף על ד״ת וא״ב לא היה תאור ,וחמדה כזו
רק לאו מדברי קבלה ובין כך וכך באיסור
גמור הוא ולאו דוקא אשה ה״ה כל אשר לרעהו
באפשר^ואפשר דהא בהא תליא אם נאמר דשלמה
בא ברוח קדשו לפרש דברי תורה דד,פירוש לא
תחמוד הוא לא תחמוד יפי׳ ז1׳כ הה״ד כל אשד
לרעהו ואם נאמר דשלמד ,בא להוסיף על ד״ת
כודאי מדברי קבלה ההוספה הזאת הוא רק על
אשת רעהו אבל לשאר מילי אין איסור רק
החמדה להשיג דבר של רעהו אבל לחמוד להשיג
כמי החפץ של רעהו אין איסור אפילו בלאו מד״ק
ושבתי וראיתי שמדברי הזוה״ק נראה שדברי
שלמד ,הם פי׳ לדברי תורה וס״ל לזוה״ק שכוונת
התודה הוא ג״כ שלא לחמוד כעין החפץ של
חבירו דהרי כתב הזוה״ק לא תחמוד לא פסיק
טעמא דכלל כלל אסור (לא כמו אינך לא תרצח
לא תנאף לא וזגנב דפסיק טעמייהו להורות היתרון
במקום מצור ,עיין לשון הזהר שהבאתי לעיל
באזהרת לא תרצח) יכול אפילו חימודא דאורייתא
אסור ע״כ עשתה התודה פרט להורות רק הנך
דפרטר ,התורה אסור משא״כ חימודא דאורייתא
ע״כ תוכן דברי זוה״קזוהנה אם נאמר דכוונת
התורה בלא תחמוד הוא רק שלא לחמוד אותו
החפץ ממש של חבירו שיקחנו מיד חבירו ויהיה
שלו ולא של חבירו מהו זד ,שאמר יכול אפילו
חימודא דאורייתא הרי חימודא דאורייתא איבו
באופן זה כלל דאם רואה שחבירו יודע איזה
מסבתא וחומד שידע גם הוא כמוהו הרי נשארת
הידיעה גם אצל חבירו והוא חומד רק דוגמת
החפץ של חבירו ובאם באמת חומד שידע הוא
המסכתא יתבירו ישבח מלבו זד ,ודאי באיסור
דלמה ירצה שישכח חבירו התורה אלא ע״כ דס״ל
 ,לזיה״ק שכוונת התורה הוא כפירוש המלך החכם
שהאיסור הוא אפילו אם חומד שיהיה לו חפץ
דוגמת החפץ של חבירו ולא יקח אותו החפץ מיד
עחבירו רק שיהיה גם לו דוגמתו\ובזה~יונח~מה
שאמר יכול אפילו חימודא דאורייתא דוק ותשכח
כי כנים הדברים הראיתיך בעיניך שמה לא
תעבור את פי השם יתברך:
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חלק המחטבה
(א) ודאי

פקודיך

צריך לכוין במניעה שמונע א״ע
מלחמוד ולהתאוות מחמת גזירת
היוצר •) :

(ב) הנה אין מן הצורך להאריך אשר זאת האזהרה
כלל כל התורה דד,נ׳ הלאוין נכללו
כולם בה .שלא יחמוד ויתאוה מה שאינו שלו.
ומ העשי׳ כשמתרשל מלקיים מ״ע מחמת שיצטר׳
להוציא ממון הנה אותו הממון אינו שלו רק של
דעך וריע אביך הוא היוצר כל הוא אלקינו
והנה הוא מתאוה שישאר הממון לעצמו ע״כ
מתרשל בקיום המצות ובן אם מתרשל מלקיים
בעבור שהוא לו לטורח ולמשא הגה גם איבריו
ודוח חיים אשר בקרבו אינם שלו רק של רעך
וריע אביך והוא מבקש׳ שישארו לו לעצמו ולא
יטריחם ויוציאם במצות הבורא הנה עובר על
לא תחמוד וכו׳ אשר לרעך הנה מטעם זה דיבור
לא תחמוד בלוח ב׳ נגד מצות כיבוד או״א בלוח
א׳ להורות שנתחייב במצות כיבוד או״א על
השתדלם להמציא גופך ונפשך וקנינך ומי
הקדימני ואשלם כתיב א״כ אין לך דבר בעולם
שלא יהיה נכלל בכלל אזהרת לא תהמוד וכו׳
אשר לריעך אידך פרושא זיל גמור:

(ג) טעם לעיקר המצוה לא נעלם מעין המשכיל.
דהנה היוצר כל הוא אלקינו יצר את
האדם בחכמה ועת לכל חפץ ואין נוגע במה שמוכן
לחבירו דהנה זה כל האדם כל ימי חלדו בכל
המעשים אשר הוא עושה תחת השמש הכל הוא
להעלות נצוצי קדושה השייכים לשורש נשמתו
ואפילו אם יהיו בכרכי הים .השי״ת ימציאם לו
בכדי להעלותם למקורם ולפעמים האדם עובר
בודד ויתעה מני אורח כמה פרסאות בבדי שיבוא
לאיזה מקום בגזירת היוצר כל ויטעם לשם איזה

מאכל ומשת׳ או יקנה איזה חפץ כי היודע נסתרות
יודע אשר הקנין הלז שייך לשורש נשמתו ולא
היה שום אדם יכול להעלות את הניצוץ הלז
התקוע בחפץ הזה עד בא בעליו .והכל הוא
בהשגחת הכל יכול והטוב והמטיב לכל הוא יודע
את הטוב לו ולשורש נשמתו ממציאה לו על ענין
הנרצה לו והטוב לו א״כ המתאוה בדבר שאינו
שלו ואיבו מאמין בהשגחת הבורא ית׳ ובידיעתו
הטוב לו ע״כ מתאוה לדבר שאינו שלו כי אם
הי׳ מאמין בזה למה יתאוה והלא תראה שלא
יתאר האדם שיהי׳ לו ד׳ דגלים כבהמה כי אין
זה מגדר האדם כי מאמין האדם שהיוצר כל
בחכמה בראו באופן הנאות והטוב לגדר האדם
כן הוא הענין בהתאוות האדם למה שיש ביד
חבירו ואינו שלו יש חסרון באמונתו בזה אינו
מאמין שהבורא כל בראו בחכמה ומזמין לו הטוב
הנאות לו והשאר שאינם בידו אינם טובים לו
הבן הענין:
וו) הנה השב אל השי״ת בהתבוננו את אשר
כתבנו באות ב׳ הנה כשיראה א״ע
מתרשל באיזה מ־ע ויש בידו איזה עבירה מלאוין
ח״ו הנה לא השלים ג״כ חק האזהרה דלא תחמוד
ואינו שלם באמונה הנה ישוב אל י״י וכו׳ ו»קבל

עליו וכו׳:
(ד> 1את הדברים האלה דיבר י״י אל כל קהלינו
מתוך האש השמיענו עשרת הדברים
הגם דרק ב׳ דברות אנכי ולא יהי׳ לך שמענו
מפי הגבורה עכ״ז כל עשרת הדברים היו במעמד
הנכבד משא״כ שאר התורה תבין לפימ״ש בענפי
כל המצות האלה אשר כוללים כל התורה כולה
ע״כ שמענו אותם במעמד הנכבד דהנה אנכי
ולא יהי׳ לך כבר ידוע שהם כוללים כל התורה כי
כלל כל העשין הם מצות אנכי וכל אזהרת הלאוין

•) הג״ה רבים וכן שלמים תמהו וכי הקב״ה בא בטרוניא עם בריותיו באזהרה דלא תתאוה
האיד יצור ,על דבר שאינו ברשותו של אדם כי התאווה באה בלב האדם לאונסו^"
נראה דאין כאן קושיא דודאי מה שנופל בלב האדם לאונסו לא יענש עליו רק על מה שמאריך
במחשבה ברצון היינו כשנופל לו פתאום תאוה באה האזהרה להסירה ממחשבתו ובאם מאריך
במחשבה אחר שנזכר שזה אסור הנה עבר על לא תתאו״ה ובזה ניחא מה שנכתב לא תתארי ה"
' בלשון כבד ולא כתב לא תאור .בלשת קל להורות בשני תוי״ן שלא תבא מתאוה לתאוה
היינו בנפול לך תאוה לא תעמיק ממחשבה למחשבה רק תיכף תסירנה ממחשבתך והוא הנכון:
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מל״ת ל״וז שלא לחמוד דבר של חבירו

הם לא יהי׳ לך כמש׳ל וג״כ לא תשא את שם י״י
וכו׳ הוא כלל התורה דהנה כל התנועות שאדם
עושה וכל הבליו שיוצא מפיו המה החיות השם
הוי׳ ב״ה וב״ש השופע בו .ובהשתמש בו אדם
בהבל פיו ובתנועותיו לשוא ולתפל בדברי עבירות
ושטוחים אשר לא ליי׳ המד .נק׳ ח״ו אביזרייהו
דלא תשא וכו׳ לשוא א״כ הוא כלל התורה ושב״ת
ידוע דשקול ככל התורה כולה ואין להאריך ועיין

מל״ת

(א) מצוה ל״ט מל״ת שלא לעשות צורת אדם
אפילו לנוי שנאמר לא תעשון
אתי וכו ,האיסור הוא דוקא בצורה בולטת אבל
משוקעת או בציורי סממנים אינו עובר ובצורה
בולטת הייב מלקות .ודוקא בעדים והתראה במו
בכל עבירות!
״־’
ןב> טבעת שיש עלי׳ צורת אדם בולטת אטור
להניחה ומותר לוזתום בה צורה
משוקעת מותר להניח׳ אבל אסור לחתו׳ בה מפני
שבהנחת׳ יהי׳ בולט:
(ג :עוד נכלל באיסור לאו זה לא תעשון אתי
היינו דמות שמשי המשמשין לפני
במרום היינו דמות חמה ולבנה וזה אטור אפילו
בצורה שאינה בולטת בציור על לוח!

(ד)

מש״ל במצות השבת והבין כיבוד אב ואם לפי
מש״ל דקאי ג״ב אמותי חו״ב שלו א״כ הלא הוא
כלל התורה וג׳־כ לא תרצח לא תנאף לא תגנוב
לא תענה לא תחמוד דוק בדברינו ותמצא בכל
אחד שנוגע לכלל כל התורה ע״כ השמיענו יי׳
אלקינו את כבודו ואת גדלו בעשרת הדברים
האלה ואתה תבין:

שלא לעשות צורת אדם

הלק המעשה

צורות שאר בעלי חיים ואילנות ודשאים
’ מותר אפילו בצורה בולטת:

(ה ).בכלל זה שלא לעשות בית תבנית היכל.
אכסדרה תבנית אולם חצר כתבנית
העזרה שלחן כצורת שולחן שבהיכל ומנורה של
מתכת משבעה קנים כצורת מנורה שבהיכל אבל
פחות או יותר משבעה קנים או מטרה שאינה
של מתכת אפילו משבעה קנים מותה ונוהג בכ״מ
ובכ״ז בזו״ג אבל העושה תבניות הללו דד׳ייט בית
תבנית היכל יש להסתפק אם לוקין עליו דפשטי׳
דקרא לא קאי על זה!

חלק הדיבור
(א) ודאי צריך ללמוד משפטי המצוד .ולחדש
דינים והלכות הכל כפי שכלו:

פקודיו

קסס

לט

(בן הממנה דייו שאינו הגון בשביל כסף וזהב
עובר על לא תעשון אתי אלהי כטף
ואלהי זהב (כי גם הדיין נק׳ אלקים כנודע) p
דרשו חז״ל אבל אין לוקין ע״ז דאינו פשטי׳
דקרא ועוד אבאר לד אי״ה בחלק המחשבה מה
שנכלל בכלל הלאו הזה בדיד רמז!
(ג) ומהר״מ הבבלי כתב בטעמי מצות כשהאדם
עומד בבהכ״ג ומחשב בכסף וזהב
(וקנינים) עובר על לא תעשון אתי וכו׳ עיי״ש
בדבריו והנה לפי״ז היא מצוד .הנוהגת כמעט בכל
שעה:

חלק המחשבה
(א) ודאי צריך לכוון במניעה שמונע א״ע מעשות
להיות שהוא מוזהר מן הש״י:
(ב) ונ״ל דבאפשר צריך מדינא לכוין הטעם כי
לא ראיתם כל תמונה ביום דבר י״י
אליכם וכו׳ הנאמר במשנה ■תורה וכאן נאמר אתם
ראיתם בי מן השמים דברתי עמכם (עפ״י פשוטו
הכוונה הוא כך ראיתם כי דברתי עמכם אבל לא
ראיתם כל תמונה) ע״כ לא תעשון אתי וכו׳ וא״כ
לפי״ז י״ל דבאד .האזהרה רק על צורת אדם להיות
שנא׳ בתורה נעשה אדם בצלמינו וכו׳ לזה יוכל
ח״ו ליפול ברעיון האיש שיש איזה דמיון חלילה
לזה באה האזהרה דוקא על צורת אדם משא״ב
בשאר צורת הבע״ח לא יהי׳ ספק ברעיון האיש:

(ג) וא״ב לפי״ז אין מן הצורך להאריך כ״ב
בטעמים שהוא כדי להאמין בהעיקר
שהש״י אין לו דמות הגוף ולא מקרי הגוף והוא
מהי״ג עיקרי הדת!
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קכ

ורשות ופירושי רננו יונה על התורה

שקוץ מואב (מ״א יא ז) ,ונאמר בעזרא הלא על אלה הטא שלמה מלך ישראל

וגר (נחמיה יג כו).
דבור שמיני לא תגנוב .יש גונב שחייב מיתר" וגונב איש ומכרו (שמות

כא ט) .ויש שמשלם כפל ויש שאינו משלם אלא מה שגנב בלבד .ודרשו לא

תגנוב על מנת לשלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה .ואמרו חומר בגנב
מבגזלן ,שזה משלם ד׳ וה׳ וזה משלם קרן בלבד .מפני שהגנב לא השוה כבוד

עבד לכבוד קונו .אבל נתירא שלא יראנו אדם ולא נתירא מהשם אשר עינו על
דרכי איש וגו׳ (איוב לד כא) .והגזלן השוה כבוד עבד לכבוד קונו» .וחולק עם
מקדש 42לאו עכברא גנב
41
הגנב רעתו רבה מהגנב עצמו שהרי אמ׳ בפרק האיש

אלא חורא גנב .והיכא דאיכא אסורא התם קנס יגן .ובכלל זה גזל וחמס ואונאה
ומשקלות והמדות והפקעת שערים ,ולא נחתם גזר דינם של דור המבול אלא

על הגזל.

דבור תשיעי לא תקנה .מדבר עם עד השקר ,כלומר אתה עד שקר לא
תענה ברעך .ואחד המעיד בחבירו להמית או להפסיד ממונו או שמעיד להוציא

עליו שם רע על חברו הוא במיתה בידי שמים ,כמו שדרשו קל וחומר ומה

המוציא שם רע על העצים ועל האבנים נאמר בהם וימותו האנשים מוציאי דבת
הארץ רעה במגפה וגו׳ (במדבר יד לז) המוציא שס רע על חבידו על אחת כמה
וכמה » .והאריכו ז״ל על לשון הרע הרבה ואמרו  44ג׳ לשון הרע הורגת האומרו

והמקבלו ולמי שנאמר עליו .ומצאנו בשאול המלך ונוב עיר הכהנים דכתיב
בשאול כי אחזני השבץ (ש״ב א ט) ודרשו בו אחזו עון לובשי תשבץ .וגם דואג

נאמר עליו אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בה׳ (תהלים נה כד).

דבור עשירי לא תחמוד מלשון וחמדו שדות וגזלו (מיכה ב ב) .שלא יראה
דבר נאה בחבירו ויזומדהו ויכביד עליו בחלוי פנים עד שיתנהו לו  48או יחליפהו

אליו ואפילו בטוב ממנו או יקנהו ביותר מכדי דמיו .והחמדה באה מאשר בעליה
נמשך אחר תאות העולם וחושב שהם תכלית הצלחת האדם ,וזה יהיה במשול
הנפש הבהמית על השכלית ,נמצאת החמדה משכחת מבעליה יראת שמים ,והיא
גורמת עבירות חמורות ,וענין נבות היזרעאלי מוכיח .ואפילו החמדה שלא יוציא

הדבר לפועל לקחת אשר לחבירו ולא במתנה ולא במכר הוא בכלל הלאו הזה.
ואין לומר אחרי שלא יעשה מעשה אנוס הוא במחשבת לבו ואיך תבא מצוה

בדבר זה .שהרי בטבע לא יחמוד הכפרי את בת המלך  48כאשר לא יעלה על לבו
להיות לו כנפים שיעוף בהם כך המשכיל ישים אל לבו אשר נאסר לו הוא מן

הנמנע להשיגו .והחומר שונא כל מי שרואה לו טובה וחושב כאלו אותה טובה
 42קדושין לא ב.
 41ב'ק עס ב.
ה׳ גזלה פ״א .ועי׳ שערי תשובה ג ר.

 43ערכין טו.
 46א״ע.
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במ״ר יס.
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דמב״ם

פרשת יתרו

קכא

 iנסתלקה ממנו על ידו -וכל ימיו מכאובים ,בי אש החמדה בלבו יוקדת בל היום
 /ועינו לא תשבע עושר.

אז״ל» כי הה׳ דברים הראשונים היו כתובים על לוח אחד משתי הלוחות

והם המצות שהם לכבוד השם ית׳ ולחזק האמונה ,ולכן כתוב בכל דבור מהם ה׳
אלהיך ,וכל הקודם את חבירו גדול ממנו.

דבור ראשון מי שלא יאמין בו הוא כופר בעקר.
דכור שני" יכול להיות שיודה באלהות השם ית׳ אבל יעבד ע״ז בחשבו

שהיא תטיב לו ,וכמו שכת׳ ומאז חדלנו לקטר במלאכת השמים חסרנו כל (ירמי׳

מד יח) ,שהיו משתפים עמו אחר .וכתוב את ה׳ היו יראים ואת אלהיהם היו
עובדים (מ״ב י ז לג).

דכור שלישי אע״פ שעונו גדול מאד ,כי הוא מחלל את השם ,ככתוב ולא

תשבעו בשמי לשקר וחללח וגו׳ הוא פחות מע״ז כי הוא מודה בשם ואינו משתן.

עמו אחר ,ואולי עשה כן בשביל כעם או צורך אחר.
דכור רכי?ןי מודה בשם ,גם אינו מחללו ,גט אינו משתף עמו אחר ,מ״מ
עונו גדול שאינו מאמין בחדוש העולם שהוא עקר גדול בחדוש אמנה.

דבור חמשי כבר כתוב בו ה׳ אלהיך מפני שהוא שותף ביצירה עמהם,
ואם לא יכבדם כמי שאינו מכבד את השם ,וגם הוא עקר גדול שראוי לגמול טוב

לעושה הטוב .וזה אחד מן הדברים הגדולים המחייבין את האדם לעבוד את השם
העושה חסד חנם בכל דור ודור.
וחמשה דברים הנוספים הם כנגד חיוב הנהגת בגי אדם זה עם זה שבהם

קיום העולם ,ושלשה דברים אלו שהם עקרי אמונה והדברים המזיקים אותה
והמקיימין הנהגת ההמון הם כלל כל המצות ,ולבן אז״ליי כל המצות שבתורה
נכללו בעשרת הדברות שהוא להט כשרשים ,והראשון מן החמשה הכתובים בלות

השני הוא הקשה שבכלן שהוא המפריד הגשמה מהגוף .והשני עונם בגוף

והשלישי בממון .ובכלל אלה המזיק מזיק בגופו ,והרביעי מזיקו בלשונו .והאחרון

חמוד בלב .נמצא דבור לא תרצח בלוח אחד כנגד דבור אנכי בלוח האחד .שהאדם

נברא בצלם אלהים וההורגו כממעט הדמות .ואז״ל» הנשמה דומה ליצירה
בחמשה דברים .ממלאה את הגוף וזנה את הגוף ורואה ואינה נראית .יושבת

בחדרי חדרים וטהורה .לא תנאף בלוח שני כנגד לא יהיה לך ,שנאמר האשה
המנאפת תחת אישה תקח את זרים .וכתיב בתריה כן אתם בית ישראל (יחזקאל

טז לב) .ולכן אמרו ז״ל«« על ג׳ עברות הללו יהרג ואל יעבר .לא תגנב כנגד
47
49

תחלת המאמר עי■ שמו״ר מז.
 50סנהדרין עג.
ברכות י א.

48

ירושלמי שקלים א ,ועי• תו״ש כרך סו במלואים.
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קכב

דרשות ופירושי רבנו ימה על המורה

לא תשא ככתוב ופן אורש וגנבתי ותפשתי שם אלהי (משלי ל ט) .לא תענה כנגד
זכור את יום השבת ,שכל המהלל את השבת שקר ענה במי שאמר והיה העולם.

לא תחמוד כנגד כבד ,כי ההומד לא יכבד הוריו לא בגופו ולא בממונו.
והנה עשרת הדברים האלה פתח בהם באנכי שהוא שרש כל המעות כאשר
אמרנו ,והוא תלוי בלב .וסיים בלא תחמוד שהוא תלוי,גם הוא בלב והוא שרש

כל המצות שבין אדם להכירו ,כי מי שלא יחמוד דבר משל חבירו יחפוץ בטובת
חבירו כשל עצמו .תהו שאז״לי• שלמד הלל לאותו !הגר] ששאל לו שילמדהו

תורה על רגל אחת דסגי לך לחברך לא תעביד ,ואידך סירושא הוא זיל גמור.
הנהזכו ישראל לשמוע תוכחות חיים אלו והגיעו כלם במעמד הנכבד ההוא

למעלות הנבואה בשמעם את הקול מתוך החושך וההר בוער באש עד לב השמים,
חשך ענן וערפל .ואפילו בהיותם על הים השיגו במדרגת הנבואה .אז״ל  82ראתה

שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי ,ולכן אמרו בשירה זה אלי ואנוהו

שמהשגתם אותו דברו כמי שמראה על אחר באצבע .ואז״ל 53כי לעתיד בבוא

המשיח שיהיה במהרה בימינו ,תרבה הדעת וישיגו פי שנים ממה שהשיגו בצאתם
ממצרים ,שהרי כאן כתיב זה פעם אחת זה אלי ואגוהו ,ולעתיד לבוא כתי׳
פעמים ,שנאמר ואמר ביום ההוא הגה אלהינו זה קוינו ויושענו זה ה׳ קוינו לו,
נגילה ונשמחה בישועתו (ישעי׳ כה ט).

פרשות ואלת המשפטים
בארה צדקה אהלך בתוך נתיבות טשפט .להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם

אטלא (משלי ח כ־כא) .כבר אמרנו פעמים כוונת שלמה בספר הזה והיא אשר
פירש בתחלתו לדעת חכמה ומוסר ,וזה לפי היות האדם אשר לא ישכיל בחכמה

נחשב כבהמה ,כמו שנ׳ ועיר פרא אדם יולד (איוב יא יב) שאינו זוכר כי אם
הדברים שהם הנאת הגוף וחושב כי בזה יש לו יתרון על הבהמה בקגותו הממון
ובעשית תחבולות להשיג מהן הנאותיו הגשמיות לא יותר ,וכל זה מחמת היות
גופו מורכב מחומר היסודות ונמצא היצר הרע נעזר בכל כחות הגוף שהם חזקים
בהיותם אזרחים בעולמם ,והיצר הטוב כגר בארץ נכדיה י ,ולכן חבר הספד הזה
להודיע מעלת החכמה ותועלתה לנפש האדם ואפילו לגופו בעולם הזה ובעולם
האדם*
51
הבא ,להודיע הנזקים אשר יבאו לאדם ברודפו אחר תאות הגוף ,ומיעץ אח
 52מכילתא בשלח ב.
 51שנת לא.
 1עי׳ חובות הלבבות שער יחוד המעשר ,ה.

53

שמו״ר סוף כג.
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החכמה (0

הדד

Q5pjrצא

סימן לב

״»

סימן לב.

בעמן לאו דלא תתאוה
דברים

(ה׳ י״ח>" :ולא תחמוד אשת רעך,
ולא תתאוה בית דעך ,שדהו ועבדו

ואמתו .שגרנ וחמורו ,וכל אשר לרעך".
^ז׳׳ח •1234567

אחר על כל פנים .ואף על פי שהאחד מאלו
הלאוין מושך את חבירו ,שנים יחשבו מכל

מקום ,והרי אתה רואה החילוק שביניהם.

הו לשון רבינו בחיי ז״ל בביאורו לתורה

שם" :ולא תחאוה בית רעך ,ובעשרת

הדברות הראשונות כתיב לא תחמוד בית
רעך ,כלומר לא תחמוד בדמים ,ולא תתאוה
בלא דמים ,כלומר שלא יתאוה ויחשוב דה
בלבו ,שהמחשבה הזו תביאנו שיקחנו
בדמים ונמצא עובר על לא תחמוד".

ובספר

החינוך שם ומצות תט״ז)" :שלא
להתאוות מה שביד אחינו בני

ישראל ,שנמנענו לקבוע מחשבותינו
להתאוות מה שביד אחד מאחינו בני
ישראל ,לפי שקביעות המחשמת״.בתאוה
;אוצרהוזנסון!

על אותו דבר יהיה סיבה לעשות 'תחבולה
לקחת אותו ממנו ואף על פי שאין רצונו
למוכרו ,או על ידי מקח או חליפין .או

בחזקה אם לא נוכל בענין אחר ,ועל זה נאמר

ולא תתאוה בית רעך וגו׳.

וכתב

והראיה שאלו שני הלאוין שזכרנו חלוקים
בענינם ונחשבין לשנים ,מה
שאמרו במכילתא לא תחמוד בית רעך,

ולהלן הוא אומר ולא תתאוה ,לחייב על
התאוה בפני עצמה ועל החימוד בפני עצמו,

ושם נאמר ,מנין שאם נתאוה סופו לחמוד,
תלמוד לומר לא תתאוה ולא תחמוד ,מנין
שאם חמד אדם סופו לגזול ,תלמוד לומר
וחמדו שדות וגזלו" .והם דברי הרמב״ם ז״ל
בספר המצוות ובחיבורו הגדול הלכות גזילה
ןפ״א ה״ט) עיין שם ובהשגות הראב״ד ז״ל
ובכל נושאי כלי הרמב״ם ז״ל ,ובמצויין
בחיבורי מנוחת שלום ח״ט (סימן י״ט)

ונתבאר במקומו בס״ד.

ועייי

בדברי הרב החזקתי ז״ל דברים (שם>
שכתב" :ולא תתאוה ,אין תאוה אלא

בלב ,אם גמר בלבו על ידי תחנונים ,או על

הרמכ״ם ז״ל שאין שני הלאוין ,שהן
לא תחמוד [שמות כ׳ י״דן ולא

ידי רבוי רעים .או על ידי אימתו ,שימכור לו

תתאוה שבסדר זה [וברים ה׳ י״ח] לאוין
כפולין בענין אחד ,אבל הם שני ענינים.

חפצו ,מיד עובר עליו בלא תתאוה ,הוציא
חמדתו בפיו עובר בלא תחמוד" ,וצ״ע

שלאו דלא תחמוד ימנענו מלקחת בשום צד
בין בדמים בין שלא בדמים מה שקנה
זולתנו ,אם איננו חפץ למכור אותו דבר,

בשיטתו ,ולכאורה כתב הפך שיטת הרמב״ם
ודעימיה ז״ל ,וגם כתב דלא תחמוד הו.־;
בדיבור ואילו לשיטת הרמב״ם לא תחמוד

ולאו זה דלא תתאוה ימנענו אפילו התאוה בו
בתוך לבנו ,כי עם התאוה יבוא להתחנן לו
ולהכביד עליו למוכרו או להחליפו לו בכלי

במעשה הוא וצ״ע ,ועיין בספר מנחת חינוך
(מצוד ,ל״ח> ובספר ברכת פרץ (פרשת יחיו),

ובספר מרפא לשון ,ו־.כמ״ל.
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צב

ויאיתי

•/י

ג
י;קב ח״א

סימן לב

לש״ב ראש הגולה הגאון רבינו
יוסף חיים זצ״ל בספרו רב ברכות

(מערכת ל׳ אות ב׳ רצ״ד ע״ב דפו״ח) שכה כתב:
"ובאמת לרמב״ם ז״ל רסבירא ליה גבי לאו
דלא תתאוה דעובר גם בלתי מעשה ,נמצא
דדין זה כדין עבודה זרה דעובר על המחשבה

גם בלתי מעשה.
ולכאורה הדבר תמוה שיהיה [לאו דלא
תתאוה] שהוא דבר ממון ,נחשב
כאיסור עבודה זרה לענוש על מחשבת הלב,
דבכל איסורי תורה אין המחשבה כלום

בלבבך ,ואין לוקין על לאו זה לפי שאין בו
מעשה ולא הזהירה תורה אלא על שנאה
שבלב ,אבל המכה את חבירו והמחרפו אף
על פי שאינו רשאי אינו עובר משום לא
תשנא ע״ש ,וכן לא תתורו אחרי לבבכם
ואחרי עיניכם ,וכן לאו דמפגל למאן דאמר

פיגול במחשבה ועוד ,ומאי שנא לא תתאוה
שתמה על זה הגאון יבינו יוסף חיים זצ״ל.
ום1ה שכתב כי "לכאורה הדבר תמוה שיהיה
[לאו דלא תתאוה] שהוא דבר ממק,
נחשב כאיסור עבודה זרה לענוש על מחשבת

וכאיל :אינה ,ואפילו על איסור עבודה זרה

איצטריך תלמודא למיהב טעמא דאמר מר
חמורה עבודה זרה שכל הכופר בה כמודה
בכל התורה כולה.

וכד דייקת שפיר תמצא כאן רבותא יותר,
דגבי עבודה זרה לא נמצא בתורה לאו
מפורש על המחשבה ,וכאן איכא לאו על

המחשבה" עד כאן דברי הגאון רבינו יוסף
חיים ז״ל.

הלב" ,וכנ״ל.

יש

להעיר כי כבר נודע דרבים סוברים
דבלאוין דבממזן נגזל ועושק אכן

אומרים מחשבה רעה הקב״ה מצרפה
למעשה ,וכאשר כתב רב אחאי גאון ז״ל
בספרו ספר השאילתות (פרשת קדושים סימן

ק״ :>3״מכי יהיב דעתיה למיגזל  -קאים
בחטא" ,הובא בגליוני הש״ס בבא בתרא
(פ״ח ב׳) והוסיף" :ומוכח דגזל שונה וחמור
בזה מכל העבירות שבתורה דבהו אמרינן

וקם שאיני כדאי כלל וכלל ,בעניותי איני
מבין דברות קדשו ו״ל ,שכאן חפצא
דהלאו הוא התאוה ואותה אסרה תורה,

ועוד עיין שם בזה ,ועיין לגאון הנצי״ב ז״ל

דבכל איסורי תורה התורה אסרה את

בהעמק שאלה (שם אות ג׳) ודוק.

המעשה ,כגון לאו דנבלה ,דנאסר לאכול

נבלה ,והחושב ומתאוה לאכול נבלה ,על זה

אמרו שמחשבה רעה אין הקב״ה מצרפה
למעשה ,אבל בלאו דלא תתאוה את
המחשבה בלב [היא התאוהן אסרה התורה
ומאי קא קשיא ליה.

דאין מחשבה רעה הקב״ה מצרפה למעשה"

ולבינו

בחיי ז״ל בביאורו לתורה ויקרא ל״ט
ל״ה> כתב" :ומצינו שהזכיר שלמה

המע״ה על מדות רעות ,וסמך והזהיר מיד על

מדות עץ ואבן .הוא שאמר מי יאמר זכיתי
לבי טהרתי מחטאתי ,וסמך לו מיד אבן ואבן

איפה ואיפה תועבת ה׳ גם שניהם ,לבאר כי

ותו הרי הרבה כזאת מצינו כמו לא תשנא
את אחיך בלבבך שהאיסור השנאה
בלב ,וכמו שכתב הרמב״ם בהלכות דעות

מדות השקר והעול אף על פי שלא שקל ולא

(ס״ו ה״ה> בל השונא אחד מישראל בלבו
עובר בלא תעשה שנאמר לא תשנא את אחיך

הונה ,והרי הוא עובר משעת עשיה" ע״ש,
וכן כתב להדיא בספר מגלה עמוקות (פרשת

כשם שיעגש אדם על המחשבה רעה ואף על
פי שלא הוציאה לפועל ,כך יענש על עשית
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נשא ד״ה ע״ד) דבעון גזל אמרינן מחשבה רעה
הקב״ה מצרפה למעשה ,ומקורו בדברות
חז״ל במדרש במדבר רבה (פ״ה ס״ח) ,והובא
בספר פדה את אברהם (מערכת מ׳ אות י״זז)

ע״ש ,וכן כתב במדרש תלפיות (ענף גילוי

צג

ערבי נחל <סוף פרשת ויחי)" :אדם נענש על
מחשבה רעה ,והטעם מסתבדא ,כי מאחר
שהשי״ת יודע מחשבות אם כן כך נחשב
המחשבה לחטא כמו המעשה"[ ,ועיין היטב
שם בפרשת לך לך וצע״ק].

עריות) הובא בגליוני הש״ס קידושין <מ׳ א׳>
ע״ש ,ועיין בזה בחיבורי שם בצלאל <סימי

ל״ג) ואכמ״ל.
עוד קשה לי שהוא ז״ל הבין דמחשבה רעה
אין הקם "ה מצרפה למעשה דהיינו
"אין המחשבה כלום וכאילו אינה" כלשונו,
ותמה אני על עצמי ,שבודאי מחשבה רעה
היא רעה ואסורה ויענש עליה ,אלא שאין
מצרפין אותה למעשה לענוש אותה כעושה
מעשה עבירה ממש ,אבל עבירה מיהא
איבא ,אבל לא באו לומר שאין המחשבה
כלום ובאילו אינה ,וזו לשון הרב המאירי

ז״ל קידושין (ט״ל נ׳)" :לעולם יזהר אדם
שלא להרהר בעבירה ,שאף על סי שמחשבה
רעה אין הקב״ה מצרפה למעשה ,כלומר
שאין נענש בה כאילו עשה מעשה ,מכל
מקום נענש הוא עליה ,אחר שהוא מכוין
בהרהורו לכוונת עשיית עבירה ,ולא נמנע
מעשייתה מצד כבישת יצרו אלא שלא נזדמן
לידו להוציא הרהורו לפועל" ,ועוד עיין לרב
המאירי ז״ל בחיבור התשובה אשר לו (מאמר

א■ פ״ז דף קס״ח ולס״ט) עש "ה ,ובבית הבחירה
שלו לשבת (ס״ד א׳) ,וליומא (ב״ט א׳>,

ולקידושין (פ״א ב׳) עיין בכל דבריו היטב.

וגאון

עיר התורה ג׳רבה רבי זקן משה מאזוז
ז״ל בספרו אלה מז״ה <ד״גע׳יג) כתב:

"הגם שמחשבה רעה אין הקב״ה מצרפה
למעשה להיות נדון על מחשבת העבירה ,הא

מיהא יש בידו עוון אשר חטא במה שפינה
לבו לבטלה במחשבה רעה ,ולא הניח נשמתו
באלחות ,וחלקי נשמתו הנה הנם שם

וימצאנה במקום שהניח" ,וכתב בספר

וכתב רבינו הגאון בעל נודע ביהודה ז״ל
בספרו צל״ח ברכות (ה׳ ב׳ ד״המזבח):
"אף על פי שאין הקב״ה מעניש על
המחשבה ,אף על פי כן נפרד מהדביקות
ואי אפשר לו להדבק בשכינה על ידי פגם
המחשבה ,ובאים עליו יסורים למרק" ע״ש,

ובספר אור החיים הקדוש במדבר (כ״ה י•!:
"בית דין של מטה אין מענישים אלא
לעושים בעדים והתראה ,אבל אם ה׳ יעשה
משפט יגוף גם עושים בלא עדים ובלא

התראה ,וכשיצא המשחית ישחית גם
לחושבי מחשבות רע״ ,והגא pרבי שאול
בראך ז״ל בספרו גבעת שאול (סימן כ״ב וסימן
תקע״ס הביא דברי הגאון בעל אספקלריא
המאירה (פרשת קדושים ד״ה והשתא) שכתב
להדיא דבגן עדן העליון מענישים על

מחשבה רעה ע״ש ,ועם האמור כאן יובן
היטב.

וגדולה

מזו מצאתי שכתב חד מן קמאי הוא
רבינו בחיי ז״ל בביאורו לתורה (ייש

פרשת קדושים ,בדרשה ,דל״ד סע״ב)" :וכבר גלה
לנו שלמה המע״ה ולמד דעת את העם ני
האדם נענש על חטא המחשבה כאילו חטא
בפועל" .ובפירושו לספר דברים (נ״ט י״ח)

כתב" :יצר מחשבות לבו של רשע רק רע כל
היום לא ימיש מעשות פרי רע ומר ,ואף אם
אינו מוציא מחשבתו לפועל ,הנה הוא נענש
על המחשבה בלב" ,ובחידושי כתב יד
לקידושין <ט״ל כ־) ביארנו דבריו ז״ל ושיטתו
בענין זה ושלא יסתרו תלמוד ערוך בקידושין
דשם ואכמ״ל.
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וראיתי חידוש בענין דה ,שהגאון מהרש״ם
ז״ל בספר תכלת מרדכי על התורה

חטאתיכם לפני ה׳ תטהרו ,דייק לפני ה׳,

הרצון על המחשבה ,אשר לא נודעת בלתי

נדפס עכשיו מכתב יד <םרשת אחרי דדל״ג סע״ב)

לה׳ לבדו ,וזהו שצריך להיות טהור ,ואז
תכופר שגיאתכם" ,ועיין בזה לגאון רבי חיים

משם הגאון ערבי נחל (פרשת בהד) שביום■

פאלאג׳י ז״ל בספרו תנופה חיים (פרשת אתרי

שבת קדש מחשבה רעה הקב״ה מצרפה
למעשה עש״ב.

אות י״א) עיין שם.

כתב שבהקדמת ספר מלחמות ארי הביא

ובספר

ערבי נחל שם כעת לא מצאתי ,אבל

וקוד עיין בענין מחשבה רעה וכו׳ ,מה

מצאתי שכעין זה כתב הגאון רבינו
יהונתן אייבשיץ ז״ל בספר יערות דבש ח״ב
(דרושג׳)" :תדע הא דאין הקב״ה מעניש על

שכתבנו בס״ד בחיבורי אור משה (סימן
ט״ל) ,ובחיבורי דרופתקי דאורייתא ח״ב
(סימן ד׳ אות ט׳) ,ובחיבורי טל חיים (סימן

מחשבה ,זה כל השנה ,אבל ביום הכיפורים

כ״ג> ,ובחיבורי שם בצלאל (סימן ל״ג),

אף על המחשבה מעניש ,בי יום ההוא צריך
להיות תוכו כברו קדוש לה׳ ,לכך הזהרו לבל

ובחיבורי יגדיל תורה (סימן צ»ד> ,ועיין שם
(סימן ס״ה> ,והתבאר בעזר האל החונן דעת

תהיה בו קנאה ושנאה וכדומה ,כי היום
ההוא צריכה המחשבה להיות טהורה ,וזהו

בחידושי למסכת קידושין <ט״ל ב׳) השי״ת
יעזרני להוציא לאור בקרוב כל חידו״ת
לתועלת שוחרי תורה ותושיה אכי״ר.

הנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם מכל

סימן לג.
בעניין משה הבינו פרש מן האשד!
דברים

(ה׳ כ״ז)" :לך אמור להם ,שובו לכם
לאהליכם וגו׳ .ואתה פה עמוד

עמדי".

מדי״ש שמות רבה <פמ״ו ס״ח" :זה אחד
משלשה דברים שעשה משה רבינו
מדעתו והסכימה דעתו לדעת הקב״ה ,פרש

מן האשה ,רבי שמעון בן יוחאי אומר דרש
ואמר ומה אם הר סיני שקדושתו לשעה
נאמר בו אל תגשו אל אשה ,אני שבכל שעה
הוא מדבר עמי אינו דין שאהיה פרוש מן
האשה.

רבי עקיבא אומר מפי הקב״ה נאמר לו פה
אל פה אדבר בו ,רבי יהודה אומר מפי

הקב״ה נאמר לו אל תגשו אל אשה אף משה

בכלל עמהם הרי נאסרו כולם ,וכשהוא אומר
שובו לכם לאהליכם הרי התיק ,אמר לו
משה [לקב״ה] אף אני עמהן ,אמר לו לאו

אלא ואתה פה עמוד עמדי",

ובספרי

(פרשת בהעלותך פסקא ק״גן" :פה אל
פה אדבר בו במראה ולא בחידות,

אמרתי לו לפרוש מן האשה".
וראיתי לגאק רבי יצחק פאלאג׳י ז״ל

בספרו אבות הראש על אבות
דרבי נתן ח״א (פ״ב ה״ג ד״ה אלא דצ״ד ע״ב)
שהעיר וכתב" :קשה דדברי רבי שמעון בר
יוחאי במדרש שמות רבה הנ״ל .פליגי על
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בז  -כסומא דלא תחמוד

הרמב״ם

ז״ל בהלכות מילה פרק א׳ הלכה

ממנו גוף החפץ וגם דמיו ,אבל בודאי נכלל

נו׳ פסק דאין לא תחמוד אלא

בלא תגזול אם לוקח הגוף ולא הדמים.

אס כן עשה מעשה ,ומקורו ממטלתא

וראיה לזה שיש ענין "לא תגזול" באופן

פרשת יתרו .ולרמב״ס ז״ל המעשה הוא

נופל דאיתא בב״מ (קיא) דהעושק עובר

שהפצירו עד שלקחו ממנו .ונמצא דהמעשה

ג״כ בלא תגזול ,אך שאין זה עיקר לא

אינו גזצאלא לקיחה בעלמא ,ומ״מ למפרע

תגזול ,מ״מ כל שלוקח ממון חבירו הט זה

עובר על החימוד .והראב״ד ז״ל שם השיג

בכלל גזילה .וראיה ברורה לנידון דידן ממה

דדוקא בלא אמר רוצה אני ,וש״מ דס״ל

שכתב רבינו יונה ז״ל בטש אבות והמור ז״ל

דצטך מעשה איסור ,דהיינו שלקח ממנו

בטש הלכות נזיקין דכל מזיק נכלל בלא

החפץ ולא אמר רוצה אני .ואע״ג דנתן

תגזול ,והט ידוע דמזיק אסור אפילו ע״מ

הדמים ,מ״מ אין זה מטרה ,דאין מכירה

לשלם ,והטעם שהאדם רוצה בחפץ ולא

אלא מדעת ,אלא הכריחו לתת החפץ ,ולכן

בתמורתו ,ה״נ החמסן נכלל בלא תגזול.

הו״ל מעשה איסור גזל ,ויש ע״ז חיוב

אמנם כונת החוס׳ דאין זה עיקר גזל

השבה ,ועובר למפרע גם על לא תחמוד

מה״ת ,ונפ״מ לפסול לעדות ולשבועה ,דאין

ז״ל

כאן פסול אא״כ עובר על עיקר הלאו ולא

בסנהדרין (כו ):בתירוץ אחד דלא תחמוד

על איסור מפל שנכלל בו ,וזהו שנכלל

אינו עובר אא״כ גזל ממש ,דהיינו דלקת

באיסור מפורש "מחמס אחיך בני יעקב",

החפץ ולא נתן דמים.

זהו רק מדרבנן ,ולכן מדרבנן נפסל לעדות,

ממה

שחמד

החפץ .ודעת

התוס׳

ודוקא מפני שעשו דרך גזילה ממש כדאיתא

והנה

יעו״ש במוס׳ סנהדטן ו3ב״מ (ה):
דמשמע להו דזה הנקרא "חמסן",

דהיינו דלוקח חפץ באונס שנותן דמים ,אינו

שם בסנהדרין.

והנה

יש לשאול האס להראב״ד ותוס׳ ז״ל

אלא גזל מדרבנן .וצ״ע מובא ,האם מה״ת

כל שאומר לבסוף רוצה אני ,האם

מותר לעשות כן ,הרי אין כאן מטרה,

מומר לחמוד בחפץ ולעשות באופן זה,

ובודאי החמסן חייב להחזירו ,שהט החפץ

ונראה דמה דאיתא בגמרא ב״מ (ה ):לא

אינו שלו ,ומה לי שנמן דמיו ,דנהי דאין

תחמוד לאינש בלא דמים משמע להו ,וכן

עליו חוב ,מ״מ זה הרצון של האדם שרוצה

הוא האמת לתוס׳ ,היינו עיקר לא מחמוד,

בחפץ ולא בדמים תמורתו ,והט זה לקחו

דקבעו חז״ל דאם עבר על לא תעשה הו״ל

גזלן ,וצטן

רשע ופסול לעדות .וע״ז הסתפקו במוס׳

להחזיר ,וצ״ל דכונת החוס׳ דאין זה עיקר

על אחה מין גזל עובר בלא תחמוד ,האס

לאו דלא תגזול ,דעיקר לא תגזול היא שלקח

צטך מעשה גזל גמור בלא דמי ,או גם חמף

מבעליו

בחזקה,

וע״ז הוא
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ונתן דמים עכ״פ איכא גזל מצד החפץ

ונראה

ועבר בלא תחמוד ,וכשיטת הראב״ד ז״ל.

לדעת הרמב״ם ז״ל דהחמסן
דפסול לעדות מדרבנן הוא'האנס

אבל אם כפוהו עד שאמר רוצה אני ,שאין

שכופה עד שאומר רוצה אני ,שכן בהלכות

כאן מעשה גזל נמצא דלא היה כאן חימוד

מכירה פ׳ י׳ הל ,ה׳ קורא לו "חמסן

שהביא לגזל ,והו״ל חימוד דברים בעלמא

שכופה את המוכר למכור שלא ברצונו",

שאין זה עבירה של לא תחמוד.

ומדובר בהן דאמרינן בי׳ זביני׳ זביני ,ובס׳
י׳ מהל׳ עדות אמר על החמסנין שהם

אמנם

נראה מאחר דסו״ס כפה האדם,

"הלוקחים" קרקע או מטלטלים שלא ברצון

ואיתא בגמרא ב״ב (מח ):דנקרא

הבעלים ,משמע שהן הן החמסנין דכופים

שלא כהוגן ,ולכך בקידושין הפקיעו חז״ל

המוכר עד שאומר רוצה אני שכל זה נחשב

הקידושין ,א״כ יש בזה משוס לתא דגזל,

עדיין שלא ברצונו ,והם הפסולים מדרבנן

דכל שאינו עושה ברצונו הפשוט שלא ע״י

אחר שאין כאן מעשה גניבה כלל משום

כפיה

הו״ל מעשה

איסור.

וממילא

גם

דעכ״פ

חל דין

המכירה.

אלא

דסוגיא

""החימוד שגרם לזה הוא בכלל לא תחמוד,

דהכונס (סב ).סומר זה ,ואולי הרמב״ם ז״ל

דאין זה חימוד דברים בלי מעשה ,אלא

למד הא דאיתא שם הא דאמר רוצה אני הא

הו״ל מעשה קל אבק גזל ,וא״כ גס החימוד

דלא

אני

הוא אבק חימוד ואסור .אלא שאין זה עיקר

שמכריחים אותו ,אלא דכונת הגמרא דלא

לא מחמוד .אבל להרמב״ם ז״ל כל שהחימוד

כל מכירה אין בו אבק גזל ,אלא אס אינו

אמר

רוצה

לא

ברוצה

אני

פעל למעשה שהגיע אצלו ,אסור ,והרי זה

רוצה אע״ג דזבינא זביני נחשב חמסן ,ורק

עיקר לא תחמוד ,וכן משמע ברבינו יונה

אם רוצה ממש ואין כאן הכרח כלל הו״ל

ז״ל.

מכירה גמורה שאין בה אבק גזל וצ״ע.

כח ־ בענק ליקח דבר מחבירו בלי ידיעתו

הש״ך

ז״ל בחו׳׳מ סימן שנ״ח ס״ק א׳

יודע מזה .דהלכה כאביי דיאוש שלא מדעת

ב״מ

לא הוי יאוש ,ולא אמרינן למפרע הוא יאוש,

(כב ).דמבואר מדבריו דאסור לאדם לקחת

וה״ג אף כשידע יתרצה ,מ׳׳מ לא אמרינן

דבר מחבירו אע״פ שיודע בבירור שחבירו

דעכשיו יש ריצוי .והביא עוד חבל ראשונים

מתרצה לזה ,כיון דעכשיו לעת עתה אינו

ז״ל דסברי כן ,והש״ך ז״ל עצמו חולק

א.

הביא

דברי התוס׳

ז״ל
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לא תתטוד ולא תתאוח *)

א יל מ:

_

***5׳®ה בין לא תחמוד ולא ו .תאור" הכתוב בדברות אחרונות ,ולמה בדברות

הראשונות הסדר בלא תחמוד בית אשר .עבד וגר ובדברות האחרונות הסדר

אשה בית שדה עבד וגר.
תשובה:

הנה הרמב״ם בם׳ המצות ל״ת רס״ה ורס״ו מביא מכילתא וז״ל, :נאמר
כאן לא תחמוד ולהלן הוא אומר לא תחאוה לחייב על התאוה בפני עצמה
ועל החמוד בפני עצמו .מנין שאם חתאוה שסופו לחמוד שנאמר ולא תתאוה
ולא תחמוד .מנץ שאם חמד שסוסו לאנוס ולגזול ת״ל וחמדו שדות וגזלו".
והנה זאת המכילתא אינה במכילתא שלפנינו ,אמנם ראיתיה בכ״י מדרש
הגדול המובא מארץ תימן ובלתי ספק היא ממכילתא דר׳ שמעון [בן] יוחאי

המובאה כמה פעמים ברמב״ן על התורה .ובתר האי מאמר איתא עוד שם
במדרש הגדול ,וכדומה הוא ג״כ מכילתא דרשב״י ,ת״ל" :תאוה בלב וכן
הוא אומר כי תאוה נפשך וחמוד במעשה וכן הוא אומר לא תחמוד כסף וזהב

עליהם ולקחת לך .יכול לא יתאווה על בתו לטלה ,ת״ל אשת רעך ,מה אשת
רעך שהיא אסורה לך אף כד כל דבר שאסור לך וכר .יכול לא יאמר לאיי

(שי׳ הלואי) עיני כעינו לאוי שערי בשערו ,ת״ל שורו וחמורו עבדו ואמתו

ביתו ושדהו ,מה אלו מיוחדין דברים שאפשר .להן לבוא תחת ידיך • וחברך
חסדן אף אין לי אלא דבר שאפשר לבא תחת ידיך וחברו חסרן" .עכ״ל המדרש
הגדול ממכילתא דר״ש בן יוחאי הצריך לעניננו .וראיתי בסמ״ג לאוין קנ״ח
שכתב ת״ל« :כ׳ רבינו משה (הוא הרמב״ם) :לא חתאוה ,אין תאוה אלא

בלב ומי שהתאוה בלבו עובר בלאו דלא תתאוה אע״ם שלא עשה מעשה וכר

הא למדת שהמתאוה עובר בלאו אחד< עשה מעשה כגון שהפציר ברעים
•) הגהפ׳ח בפרשו ענין זח בספרו הנוכחי לדברים ה ,יה (לפנינו בעמוד )xx
מסתמך על מה שכבר האריך בפירושו לשמות (וכמו כן הוא מזכיר את פירושו
לשמות בעוד כמה מקומות) .והואיל והפירוש לשמות עדיין לא נדפס מצאנו לנכון

להעתיק כאן אה .תשובתו בנדון בהרחבה• שנדפסה ב״מלמד להועיל" ודג סי ק׳.
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ובקש שיתננה לו ונחנה לו עובר בב׳ לאוין לא תתאוה ולא תחמוד ו׳אם
גזל עובר בשלשה לאוין .עד כאן דבריו (בפ״א מה׳ גזילה) .ולא יחנן לומד
כן ,כי כן כתוב בדברות לא תחמוד אשת רעך ולא חחאוה בית רעד׳ ולפי
דבריו החמיר בבית מבאשת איש .אלא החמוד והתאוה הכל אחד וכר ,וכן

פירש רבינו שלמה כי הכל אחד" .עכ״ל הסמ״ג .ודברי רש״י הם בם׳ ואתחנן
על הפסוק לא תתאדה וז״ל" :לא תרוג (זו תרגם אונקלום) אף הוא לשון

חמדה כמו נחמד למראה דמתרגמינן דמרגג למחזי" .עכ״ל ועי׳ ב״ח ס׳ שג״יז

שיישב בדוחק השגת הסמ״ג על הרמב״ם .אולם לפי הנ״ל א״צ ישוב כלל,
דהרי הן הן הדברים הנאמרים במכילתא דרשב״י ומשם הוציא הרמב״ם דינו.

והסמ״ג לא היה לו המכילתא דרשב״י ,ועל המכילתא דרשב״י לא קשה

קושית הסמ״ג דהחמיר בבית יותר מבאשת איש ,דהרי חזינן דהמכילחא

ס״ל דגם באשת איש תאור ,בלב אסור ,שהרי אמר יכול לא יתאוח על בתו
לטלה ת״ל אשת רעך מה אשת רעך שהיא אסורה לך וכר ,אלמא דבאשת

איש אפילו תאוה שהיא בלב אסור ,וע״כ דסברה המכילתא ק ׳ו אם התאוה

אסורה בבית מכש״ב באשת איש ,או דדרשה לא תתאוה קאי גם אדלעיל
דהיינו אשת רעך.

והנה במכילתא דילן ם ,יתרו איתא" :לא תחמוד יכול אפי׳ חומד בדבור
ת״ל לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך מה להלן עד שעושה מעשה אף
כאן שעושה מעשה" .ע״כ ופשוט דהמכילתא דילן נמי סברה כמכילתא דרשב״י
ולכך אמרה יכול חומד בדבור ,דהו״א דתאוח היא בלב וחמוד בדבור  1אבל

זה אינו חו״א דחימוד הוא בלב ,דא״כ היינו תאוה .והנה בש״ס לא מציני
דהמתאוה בלב עובר על לא תתאוה ,ורק במעשה אמריגן דעובר על לא
תחמוד ,כמו שאמרו בב״מ דף ח׳ ע״ב ,ובסמ״ג שם דייק מפרק זח בורר

דבדיהב דמי אינו אסור אלא מדרבנן ,ועיין תוס׳ סנהדרין ל״ח ע״ב .ועל
המכילתא קשה ,הרי ודאי אף דברות אחרונות אינם יותר מעשרח ,ואי לא
תחמוד חיינו במעשה ולא תתאוה היינו בלב הרי לא תתאוה הוא דבור

בפני עצמו .ובדוחק אפשר לומר ,דכמו דמנח לא תשתחוח ולא תעבדם ולא
תעשה לך הכל לדבור אחד ,אף שהם לאוין מיוחדים ,כמו כן חני תרי לאוי
דלא תחמוד ולא תתאוח חם דבור אחד .אך תרוץ זח אינו מספיק ,דבשלמא
לא תשתחוח ולא תעבדם ולא תעשה כולהו שייכי לדבור דעבודח זרח ,אבל

כאן מאיזה טעם נחשוב לא תחמוד ולא תתאוח• לדבור אחד .ועוד
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קשה ,דאמאי בדברות הראשונות איבו אוסר תאוה בלב .ואף דאטריגן
שמור וזכור בדבור אחד נאמרו ,מ״ט קשה דהל״ל תחלה לא תתאוה
והחמדה בכלל.

ואפשר דהסמ״ג וכן רש״י סברי דהגמ׳ דילן סליג על המכילתא שהביא
הרמב״ם וסבירא לחו דאין חילוק בין תאות לחמדה.

והנח לפי פשוטו של מקרא אמרתי שיש הפרש בין תאור .לחמדת בזה
האופן :חמד היינו שחפץ בדבר או מחמת יפיו או מעלה אחרת שיש לו ,ועל
כן נאמר קי נחמד העץ להשכיל ,ולשון חמוד שייך גם בעשירים ,שחומדים
דברים אעפ״י שיש להם כיוצא בהם ,כמו וחמדו שדות וגזלו ,כללו של דבר:
מעלת הדבר הנחמד היא המעוררת את החמוד! אמנם התאוה הוראתה
היא שרוצה להנות מדבר שחסר לו ,והסבה המעוררת את התאוה אינה מעלה
הדבר הנתאוה ,אלא חסרון של המתאוה גורם התאוה ,ועל כן לא שייך לשון

התאוה באדם שיש לו אותו הדבר ,ואמר הכתוב שבני ישראל התאוו תאיה,
כלומר שהתאוו לכמה מיני אוכלין ,מפני שאמרו נפשנו יבשה אין כל .והנה

סתם מי שחפץ בדבר ומבקש לקנותו הוא מפני מעלת אותו הדבר ,ועל כן
אמר בדברות הראשונות לא תחמוד ,וזכר תחלה בית שהוא כלל וכולל מה
שיש בביתו של אדם .ואת״כ מזכיר הפרטים :אשה ,ועבד ,וגו׳! אמנם בדברות
האחרונות רוצה לפרש דלאו דוקא לעשיר שיש לו אותו דבר אסור לי

לחמוד חפצו של חברו מחמת מעלתו ,אלא אפילו העני שהוא בעירום ובחוסר
כל לא יתאוה לשל חבירו .והנה לאו דלא תתאוה לפי חנ״ל לא שייך באשת
חבירו ,דאין אדם מתאוה לאשת חבירו מחמת שאין לו אשה ,דלמה יתאוה
דוקא לאשת איש ,ועל כן נאמר גבי אשד .לא תחמוד כמ״ש במשלי ו׳ ה׳,
ואח״כ השמיענו שלא יתאוה ,ואמר תחלה הכלל שהוא בית ,ופרט גם .שדה
מפני שכבר ירשו ארץ סיחון ועוג וחיו להם שדות ,ואח״ב הזכיר סרטים

אחרים.
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הלבות

גולה

ואבירה

למשמש צו׳ לאי מסתמא לא מהני עי יייע ימה מעונן
גיסו יצא שודאי ימנהמעוא שבכיסו לפינך.אםלא ידע
היו שס הליל דלא ירע בדי דמוכח דהסתהא לא ידע וכ״נן
דמים שבניסן לא יצא ונתב ה^מבם ז״צ וכן אס החזירם
מדברי הראש זל זלוק "
נמרי
לכיס שאיובו מעות לא יצא נו׳ וזה ודאי ילא
והעולה מזה מדין ז' דהגוזל את חבית בישוב והחזיר לו
אכיו
מראש
אביו ז״ל-מגם לתחילת מריו מזדה בהם גם
גזילתו במדבר הרשות כיד הנגזל אם רצהנונול
הם
לבסוף
שהביא
1ל כדכפיבנא מכל מקום דברי רבינו
ואין לגזלן עול אחריות עליז אבל אין •רשות ביל הנגזל
קלא.כדברי .אשי ואביו.זלמהא-כלעי עם רבעו והר»ף
לתובעה במדבר אי ליתנהו גביה כדין כקלון אבל אם
צמ״ש זע״ק מה) שנ״ה כאב ,אם יודע מנין המעו׳שבכיסו
אין הגזלה בעולם או סיכא דקיאה לדמים הוא יחייב
יצאנו׳ למשמע דלאיצא«-י.,שימג מנין :המעות ולא
ה’ל כהל ואה ויכול לתובעה'בכל מקום שהוא ואם אמר
אמרינו הסתמא אלם עשוי למשמש בכיסו וידע כתה היה
הגזלן שיקבלנה במדבר והוא יקבלאחריו׳ עד שיביאבה
ל ,ואיל ,נסי-ישס״ו כתב שודאי ימנה המעוכגכלו ׳ימסת.
לישוב יכול לכופנו לנגזל שיקבלב יאכל אם מחזירו בישו"
אמרי" דודא? ימנה המען.׳ לפיכך אם בולע בכיריש שלא
'אפי ,שאינו אותו ישוב שגזלו יצא ידי חובתו והיה דאםידע דמים שבכיסו לא ייצא  faמסתמא מגי אס לא־שנא׳
גזלו במדבר דיכול לכופו שיקבלנה במדבי אבל בלאו
בזה יסובר« .ל דלעולס אמרינין דמסתאא' (דאי ימנה
הכי הרי הוא כישות הגזלן ובאחריותו עי שיחזירנה לו
המעות שבכיסו כיון שאדם-עשוי למשמש בכיסו תהיי
בישוב וכן בלמי הגזילה
נמ"שיב^יהן שא״ן ומ׳ש בסיחן שנ״ס אס יודע מנין
הגוזל את חבירו אין צריך לילך אחריו למדי אלא כשנשבע
המעות שבכיסו .לאו לתנאי אמר כן ולא בא אלא לאכוקי
דאו אפ) למדבר צריך לילך אחריו ובשלא נשבע
היבא דכשלא יזע הנין המעות  Stopלא יצא אבל הסתת:
ח ׳הגוזל את חב) והבליע לר
מחזיר לן אפזבשיירא
אדם יודע מה• שבכיסו ומסתמא אמרינן דיוילע תנין
צתשבון.באיוה אזכןשיהיה הנגזל יול׳שהחויר לו יצא אבל
המעות שיש לו בכיסו כטן .לאדם עשוי למשמש תמיי כ'1
מנס ונתן לו בילו באופן שלא ידע הנגזל לא יצא יאיכא
וראיתי .להרב בעל-כרינןה לכתב זל דלהייכה והראש זיל
אצ״ל יאלס משמש בכיסו תמיי יאה* לא ימשנוש אלא •למימייילמאהשליכן זה לתיבתו ולא מנאן אבל אם
החזיר לכיסו שיש בו מעות יצא שאדם עשוי למשמש
קודםשעזנשלתינתו הבי והבת׳דקאמר אדסמשמש כו׳
בכיסו בכל שעה ישעה והסתמא מנה המעות שהחזיר
כנהוג מלרן העולם נקתי-אכל להר!ף והרס לס*ל‘ימבי
לו בכלל מעותיו" ומנין שלא מדעת פותר ואם אינו יודע
ליה בהחזרת לכיס שיש .נו .מעות אכ> לא יל ע נמה יש
כג׳אלי׳בייהז צ"ל,שי«1ןא.נקנו”הגח׳ אדם השמש ט׳ומכיז ®־מנין המעות שהזלבכיס לא יצא והוא היין א® החזיר
לכיס ריקם וחייב באחריות הגזילה עי שיוייעו שהחזיר
אדע כהה כיה בן .קודם התורה ושניתוסכולו מעות
לכיס פ׳ ן)א דבכיסיריקם נמי יצא דס״ל כאילו־ ידע הכין׳
בכיסו אחר התורה ודוק עכ״ל
.
זמנה מ״ש דלהרזף ורבעו זל דמגי ליה בהחזרת לביס
ממעות יזיאי מנאם וילע מנינם
י■ :שיש בו מעות אפי לא ייע כמס כו׳ אחי המחילה
מ^גלהחומר עבדו או אמתו אן בימו וכל!
<ס אינו מחוורלבסדיא משקע מדבריהם זל דאם לא ידע
של חבירו או כל דבר שאפשר לז שקנהו
י ־~
כמה יש־בניס לא יצא וכן-יש לתמוה ע״י בס' הגולה )ש
ממנו נו׳ אעב׳־י שיתן לו דמים רבים ה״ז עובר בל״ת «'
איברא דהסמ״ע  opבסימן גזנ׳נז ס״ק ב׳תהה על ערן
במכילתא והובא בילקונן ה׳ ימיו תניא ל״ת בית ריק•
 . - .בש״ע כנין כן זברישא נקט לשון האור שהוא
כלל ןנבלו ואמתו שורו וממוד ,פינו כלל ופרת אין ככלל
ביברי הראש ובסיפא נקנו לשון הי״יף ורכייזל אכל עיקר
אלא הה שכפרת כשהוא אומר וכל אשר־ לריעך תור וכלל
קישיתו הוא באופן אחר והיא זל סוכר לגם ברישא
כלל וכרת ,וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרנו מה הכרנן
כליגי מסור והראש זלע״ד הר)ף דלהעור ואביו ז׳יל
מגורש לבר שהוא קונה ומקנה אף כל לבר שהוא קונה
.
שידע
אפ׳י החזירו לכיסו שיש כה מעות לא נפשי• עי
ומקנה וכתיב נמי בדברות האחרונות שלהי לומר שאפי"
במה מעות היה בו כבר יגמצא כשישתמש בה ייע שהוחזר
בנכסים שיש להם אחריות ומה הכית מפורש דבר שאי■
לו גניבה אבל להר)ף ויגעו מסגי כשנתן המעות לכיסו
אפשר לבא לרשותך אלא ליצון הנעלים כך אין לי אלא
שיש בה מעות למסתמא אלם יויע כמס יש לו מעות .
דבר שא״א לבא לרשותך אלא לרצון הבעל׳ יצא שאת תומי
נמצא דסחילוק שיש ביניהם הוא דלהסורזהו׳אשזללא
בתו לבנך או בכו לכתך או אפ) חומד בדיבור ת״לל״ת
בפנוי עי שייע מנין התעית ולסר>ף ורבעו זל אתרינן
כסף וזהב ולקחת לך מה להלן על שיעשה מעשה אף כאן
להשתמש
מסתמא אדם יודע נמה יש לן כיון ייגיל
עי שיעשה מעשה ע" כ וזה שאמר רבינן 1״ל והכביד עליר
היה
כמה
ידע
ממיל אבל אין סכי נמי לאם ילעינן שלא
ברעים כו׳על שלקחן פו׳ הן עוברבל״ת כז׳ללממו למינן"
תהה
זס
וע־־פ
לעיל
לו בכיסו כ״ע מולו ללא מהני כת״ש
בדיבור בלא מעשה אינו עובר
ובסיפא
|ל
והי׳אש
הנווי
על מרן זל מקנן ברישא כיכרי
ומ״ש ר' זל אעפ״י שנתן לו דמים רבים כו' בזה איכא
זל
הלנוש
והר״ב
*עש
עיון
’ינרי הייף ורנ'נו והצריכו
כלוגתא דרבוותא וג׳ דעות בדבי ומחלוקתם
למשמש
עשוי
אדם
ימסתמא
מר׳נשמר מזה ופירש דבריו
מלוי במ*ש כפ״ק ימציעא סוף ד״ה בדין כופר בסקיון
כמ״ש
כן
לפרש
יש
ל
1
והראש
'יעש אנעם הגט יליטת יש>
דהיאך משביעי ן אותו שבועה שאינה בישותו נימא מיגג
בכיסו
למשמש
עשוי
קייבה זל יכ'ע מברידכיון לאים
דחשיי אממונא תשיד אשבועה העם נמי מורה ואת' דעי•
סמתמא ייע ומניה כמה יש לו בכיסו ויצא ולמכי נקע
קיהיבנא ליה וכרישי זל התם לא תשיל אממונא למורה
טעמ׳השוס
מי 1זלאס יויע מנין המ«ות שלו יצא ויהיב
היתי־א למימי למי כעי לאיתב א״ל 5א הא קעט־ אלאן
דמים עשוי למשמש בכיסו ובא לאעוקי היכא דלא ידע
דל״ת מהלי תסיייעל לא תגזול ל״ת לאינשי בלא דמי
חבל סין סכי נתי דמסתמא אב® יויע כיון לעשוי למשה'
משמע להז הפירוש האימפיש ר׳ןל דל "ת לאינשיכלא דמי*
כמדובר וכ מ תמרי יש) !ל יכתב ולא ידע כמס בזיו
משמע להן ומ״ה אמדי' דאינו חשוד משום יעוכר על לאן
אבל
משמע <faוילא יצא היינו בתנאי דלא ידע כמה
דל״תאבל כאמת אינו כן דאף שנתן למיםמ״מ עובר
עשוי
^מתמא אמתג 1זידעכילן 7ל'ע אית לכו י^י לאישעל לאו ונ’כ הי^א ממין זל והביאן כסמ״ג לאוין קנ’ס

הלכה

מ״ע
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הלבות

גזלה

ןג״מ איברי המוס׳ שלהי הכונס ובה׳ זב לכ״ה ע״ב נז״ד
מעיקרא בתירוץ כ‘ }עש

J

*היב ”}י " ׳"’ "  . ......׳'׳ ־ ׳■'׳-׳׳ < -מדבריי■" ״״
וביבהי
זעש
הלנית ול
שסהיג חייושי
בריש
יבעו^
לדברי
שמתנת שהק׳
כנלשכ ממג
מציעאזלוב
ארהמפ
ס
צאי כפירושו הא אמי־י׳ כס ׳ זיג יתמה שכוהן דמים אי"

כמול אלא תיניי הוהירים כלו ׳ ילשנותיה יע בר

ל«רןצל בכ״מכזתה׳עיות ייוי ל!מרלר,ר^בת
כמ׳־ש התו' }ל ^ש אבל אתר המחילה הראויה זר^א
לדעת ר־ כת^ש בכאן ושוב רא^תי ליל״-מ
לואר
ללוהיב עצמות יוסף דף * שם תכהו עליו בזה ונלחד
בעיקר הקושיא הלחיים זל לאפשר להובר ר׳ ז“ל כתיר ן!

הפירוש רב׳ שיש JL

גמרא ימו׳ שם בע זיב שהוא
על
יאם מפייה אותו «י שיאמת רוצה אני אינו
לאו ללא החמוד והוא יעת י^אכי זל בהשגות ואס ע״ג

<3

יכתב ה״ה ז׳־ל דלדעת ר‘ אעפ> שאמר רוצה י עוברעל
לאו דל אילי לאקא^המ כן אלא כשהפציר סרמ
והרבה עליו רעים אבל אם לא הרבה עליו והפציר הרבה
ןאמר רוצה אני אינו עובר כתי' בתרא יתו־ עכ״ל ולעד״ו
!העיקר׳ קושיא לימא לר׳ צל להוא שובי יאעפ) דעוסי
«יי לאו ללא תחמול אינו ניק׳ חמהן לעכין שיהיה פסול
לעדות ולשבו׳ כיון שהוא שועה ואומר ילית״יאת׳ רחמג'
בלא לחי הוא נמצא שאינו חשוי שנאמר בזה שהוא פסול
לעלות ולשבועה ולא בא אלא ללמדנו לעובר על לאו בשוגג
וצריך בפרה יבשלמא חמשן מועל ממנו בע״כ אף עפ״י
שנותן למים מה בכך כיון שיזמג שהוא שלא מיעת בעליו
ואעפ״ב עושסו עם ליולעהוא געצהו שהוא חתשנומה
יבע״ב שקיל מיניה והמוני ציות מתחילה וע ש אבל
היכא דמכביל עליו בי־עיס ותפצידעד שלוקחו ממנו ומ׳ס
ברצונו לוקחו לאו כ״ע ידעי יזה אשור כיון ללא היה
גזום חמשנות בדני אלא ככל היה בלרך פיוש והפציר ע״י
ריע״ם ונראה לנכהא כמכ״ש מההיא יכופר בכקיון יידוע
ליה בולאי שהוא אצלו וכופר בו כיי לישלו לעצמו ועב>

f
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מרינן דבשי לשבועה ואינו תיקרי חמשן כיון ’ ימויי
היהירה ואמי למי קיהיבנא ומר נתנו עעם לזה התיש"
שם ימאי יאמרו שהושיסו עליהם החתשנים לפסול לעד*
מדרבנן וה״ה שפשול לשבועה היינו תתשן שחצוף לחשוף

מיד ליד בידיעת הבעלים אנמגיי שנותן ימים נקר חמסן
<כשול לעלות ולשבועה אבל סבא לא הציף אלא מעלים
סמשנותו ואמי שכאבלה לו לא כמיל עכ״ל כל שכן הבא
יבא לו ע״י פיוש והפציר ריעים ואוף שוף ברצונו הוא
<ותנה לו ימאי מוצפא עניי כיי שיקיא חמשן ליפמל
והייגו מיש בשלהי הכמש מה בין גזלן לחמסן כו׳ חמשן
•יהיג ימי כי' ופריך אי יהיב דמי תממן קריתליה והאמ'
יב הונא תליוה וזבין זביניה זביניה ל-ק הא דאתי■ רוצה
אני בו* באופן יכשאמר רוצה אני לא מיקרי חמשן אף
על גב יצווה מתחילה יהא תלויה ויכין כי׳ש סכא דלא
היה בתחילה שלם אונס אלא הפצרת רעיסדלא מיקרי
אונס ובבר כתב היכ׳י זל בת 'מ רס״י ר״ה דלא בעינן
שיאתר כפירוש יוצס אנייל ששתק וקיבל למי• אומר
*’וצהאניקדינןביה וביאור יבריו לתמסן היינו הצוות
התחילה ועי סוף וקיבל הימים בעל נראו אכל תלוייה

ואבירה

-'V.

ז

משגה צל נפ״י מהלכות מכירה וכ״יג׳מיכייהלצה^ יי

op

בפ י מהלכות מכירה יין ה׳ לכתב ז’ל
|ל
באונס נקרא חמסן כל זמן של א.נ תרצה המוכר
שנותן למיס כלאיתא בסוף הכונס עכ׳־ל מכלל לאם»ר"
המוכר סגי ולא בעינן שיאמר רוצה אני בפי והכל

אעה>P

הוכי רביגו יעיכי "ל לאו ילא תחמול א?
ימקמו קיים ואמר רוצה אני ילא כהראני צל כמ’ם סי,
חמגיל צל בכרקין וכ״מ תלכיי הריבה צל סימן של"
יכתב צל ואפ> אם כופהו שמוכי־ לו את של ו ומקבל דמי,
אס הוא מרצונו אמור אבל אין לו יין גזלן ליפסל
מלאוריתא אלא מירמן נוי תשמע לאס הוא כרצונו ולא
בא מתחילה ע* י כפיה אלא על ידי פיוס אס* מדרבנן אינו
פסול והיינו דינו שכתב אחי כך בסם רבינו ולא ידעתי
למה סוצדך להביא האבי צל מההיא ילא תחמו* לאינו כו'
ימההיאדס״ע הכונס נפקא שפיר לאףליהיב דמי הוי
חמסן כו'ולא גולן .״
וע״פי הלנריס האלה אני בעוניי לא ילעתי למה נתעצמו
כ״ב שלשת הרועים הרבנים אשר נמרץ כתיים
הממהלח״ם צל שם בכ י מהי מ ומהאשך צל בת*א מל׳ה
והאב עצמות יוסף דיג לשלשתם גמאו בסיגנון אתר
לתמוה ע״י הרב המגיי צל ימיך קאמי לממן יבינו ז״ל
יאעפ> שעבר על לאו ללא תחמול מקתו קיים יא'כ מה
הק׳ בגת׳ אי יהיב למי חמסן קיית ליה כו' למאי קושיא
אעפ}שהוא חמסן ועבר על לאו לל״ת מקחו קיים ואין
כאן מקום לי,ושית הגת' ולא לתירוץ יעויין שס-דמי-
אמר להו לדעת רב) זה נקרא חמסן משו י לעובר על לאו
יליית כלי שנאתי• כן דלעו לם אימא לך לאף יאמר רוצה
אני ומקתו קיים סוף סוף הי הוציאו מהלאו ללא תחמו'
שחמד דבר מיזבירו ועשה תחבולות עי שלקחו ממנו אבל
חמסן לא הוי כיון להוא הורה היתיא ואתר ימי קא
יהיבנא ואינו מחציף לחעוף מיי ליי פמ״ש התוס׳ ואם
ני הגמ)  toע״ד רב) צל בשם הר)בס צל דהיינו חמסן.
ומאי לפסול מלבריהסמשום מ״ש שם ילא תחמול לאימי
בלא למי תשמע לה! אין זה לעת סרב המגיד וחין ספירה
לזבריו משום מקום לע״ד .כיתניכגא ו>עמ' ש במריני
 ..ס״פ הכונס.
ומעתה אשובה אראה עול לשאר הקושיות אשי עמיו
בהן הרבנים הנ״ל צל תחילת הכל הקשה מהישר
צל שם ממ״ש הרב ההגיי צל באפי מהלכות אישות עמ״ש
האיש שאנסוהו עי שקיש בע*כ הרי זה
ויבינו צל
מי,ולשת והגיה עליו האאני צל והוא שיאמר רוצה אני
ןע״ כתג הרכ המגיד צל יה׳ז כתי שמוכר נאונ«שהמכ
«יים כמבואר בפ"י מהלכות מכירה וכ״ש כאן ■ שהוא
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קונה בן׳ ולא ראיתי שהצריך שה ה אבי צל שיאמי רוצה
אני אלא כל זמן שהוא עושה הדבר קיים הוא ענ״לג
ובמעיין בלשון הרב המגיי צל הכא בפרקין ירא' במרור
שנתב שה א סובר שלהיות המקש קיים צריך שיאמר
תצה אני וגם האמנם לדעתו שכתב שם סונר מ עב כ
מהאשך צל וכן כתב הגבלתם משנה והאב עצמום יוסף

5

sivVS
הכית.נ^1V1
1שות

צל שם יילת ינס שהוה? תה?י זל שם
רבינו סונר כן לנראה נע'י
צל בזה כלל כאשר גם שאי הרבל ״ מרל^חו
בהלמת א
מגמ
ת״שהרג י5
ילענין
בהלכות קידושין מפ ק
צל למןם
האאכד
ש״רשולז על
אני ואילן הסם גהלנות
לה?ו!*ות

W

as!,

ילבסוף
וקיבלהיינו
«זכץ
שתק יאמר רוצה אני כמ״ן הלאם
«מ' הא
הדקים וצש
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הלכות

גולמ י ואבירוז

«ינא הכי זה״ה כהלכות גזילה והאלימא דהכל שוה ג
!הה שההשה עף■ תהלשך זיל שסבמ״ש הרב המגיד ז ל

אשן.-לדיעך ול׳ נרא׳ יפסק כמכילתא הזאתכמ״ש לעיל

ואע? דאמררכא כל מידי לאמד רחמג לא תעביל
אי עניי לא ממי והאי דלקי משום דעבר האורמנא

על התאו& ןכ״ש באיא לתמירי
וראיתי להי-ב ב״ת זיל י לכתב בסי׳ שנ״ג ליישב קושית
סמ״גללהכי כתב ר׳ בתחילה כל החומד וכו׳
כלוי קרא יבלביות הראשונות יכתיב לא תחמוד אשון
ריסיו כו׳אתא לאותיי לאף בכיית עבד ואמה דאפשד
לו שיקנאו ממנו כו׳ כלוי בהיתר ע״י הפצרת רעים איה
עוכר בל״ת ב״ש אשתו שא״א שיקחנה לישותו אלא באיסור
הי׳ אח״פ כתב כל המתאזה פז׳ שא״א לקנותן ממנו זכו'
כלו׳ קרא ממרות האחרונות שכתוב בו ל״ת ולא תתאזי.
תיירי בחמלת הלב ואפ) דומיא לאשתו שאי אסשך שיקנהו.
ממנן אלא באיסור וכך הם שאר דברים היכא לא״א אלא,
באיסור ואיה עובי באמרת הלב וכל שכן היכא באפשרי
גהיתר כן׳זק' דא׳בלמה בתבקרא בדברות הראשונות.
ל'מ אשת ריעך למכ-״ש יל״ת בית ריעך נפקא יאפ> בשאר
דברים שאפשר ש'קגסולו ממנו בהיתר עובר כ״ש אשתו
שאי אעןר שיקאנס אלא באיסור והעיק ׳ נר׳ כמו שכתב׳
בגרסאות ספרי ר׳ זיל שבידינו שאפשר לקננתז וייל ימה
ש״ה לא מתאוא הוא .לקי שמר זה הווה המיל שאים.
יעלה על לבן לקנות .דבי* שאעשר לקנותו ולעולם הוא
הדיץ יברשאי אפשר לקנותו כגון אשתו נמי קעביר על
לא תקאןא עכ״ל והרב פרישה זל כתב כאופן אחר יע״ש
ובסמ״ג
כתג• ה״ה |ל שלדעת האאבל זלחיוב המאוס .זו היא
שיתאוה לקנות בימים שלא ברצון הבעלים עכיל
ובון למר ובין למר חיוב התאוה הוי אף שלא יבא ל ידן
מעשה לקנותו לוקח לא תאמוי לגלי קרא במ״א ולקחת
לך על שיהא נו לקיחה אינו עוכר עי שיקתנו מה שא״ב.
בחיוב התאוה וזה פשוס וכ״כ ה במ זל ויש לעמול עליו
יבסמ״י שע״א כתב עמ״ש הריב״ה זל בשם אביו הליאש זל
כלל י' סי׳ י׳ לג׳ עבירות הן בגזילת קרקע הא׳כמתשבה
נזמתאוה ממון חבירו בלבו והב׳ בדיבור שדיבר אילו היה
אותו ממון של זה שלי והג׳ זה שמוציא מחאכתו לפועל
והולך וגוזל ממון חבירו כו׳ וכתב הבי׳יו זלימ״ש בסי',
שנ״נן לעובר בב' לאוין לא תחמול ולא תתאוס ולא קאמ׳

1

דמלכא מרי הוא נע' גוזל ^מי כוי י?ני' היכי בשיני'
אס כאן קנה היגר בימים דאס כן למה הוצרך יבינו זל
לתת ניעס בכ״י מהלכות מכירה למי שאנסוהו שיהיה
?מקח קיים שממי אוגהוגתר והקנה בלאו הכי המקא
קייס מ?ני שקנהו בימים עב״לזל דגשלמא הכא הגי
נדמים דאמיינן פיק שקיבל הדמים היי מחל המוכר וה ל
כאילן מכר ברצונ ו מתאילה וע׳־ס אבל התה דהוא צוויז
לאינו רוצה למכור והוא גאונה מתחילה ועד הוף תה
הכני נתינת הדמים ואימור לאין מכירתו .בלום קמ׳יל
יאגב אונהי גמר ומקני ויעויין בלחים ה״ז מה י כבורות
 .,ובספר כנים מאייות סימן ל׳י
ומה שהק׳ עול המ״ש הי־ב המגיד זל שה בפ״י מהלכו"
 ...מנירה דין ה" וכתבנו לשונו לעיל דמשמע לאם
נחרצה לא .הוי חמה| ומ’ש כאן משמע דהוי חתהן מי
כמ3גז דאין שוה השמעות כדברי רביכוץ־ל בכאן דהוי•
חמסן לע׳*.ד עש במה־שתירן הרב בסוף לכרי! ובתי‘
לניכהג ה בעצתומגיו«ף|ל שטדאי חמך רוצסאניי
לא קרען ליה שם חמסן.אבל אי לא אמר רוצה אני הרי
הוא חמסן ובענין המהירה מנייתו קיים בין אתר או לא
אמר ושוב חילק הייב עצמות יוסף |ל ופ> .כונה אחית
למגת סבינו וה א ןל.דו\גא יאמר רוצה אני הויחמהן
דרמן ואי •לא אמד מ$ס חני הוי• דאוריתא דעובר על
לאו■ דלא תחמוד ובענץ .תכה לעולם אמכר ,קיים עכ״ס
ולבדי 'ההא הס כ)׳ לבברי רבינו או השגה למה לא ביאר
מריו .ימןכרח דמיירי סרלא אמר רוצה חני ניגן־שאמר
שעו ר.על לאו ילא תחמול }.עש ואין צורך לכל זה
להימ״ש זמננו .מיי היה זל
עוד יש חילק אחרביךרמנו להיאבד זל דלריץל אץ
לוקיןעל לאוזסמכנישאץ בו מעשה ואין לו.
שום חיוב להשיב פחשקנהעי״ז כיון שהיה ברצוןהמופד
אבל• לס^אבדזל המעם לאין.לוקין מכני שחייב במשלו'.
כגזלן שחייב להשיב הנזילה וגם זה חייב להשיב החפץ
לבע׳וכאב הרב המרד ל ששיחת הלא נכונ 'יותר ומלבדי.
החבה זל שם בסיתןשכ״ס אץ הכית לשום אתי משני
השיםית שלא .הביא & לברי־ יבינו ז׳ל בקיצור ואחריך
;
נמשך מין זיל גש"עזעש
.־•*־
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 ,ז«י כל המתאוסממואו אשתו אן ,כליו
של חבייו וק כלכיוצא בהן משאר מריש
; .שאכשילז לקנותן מקנו מ'עבי בלא תעשה כף
וכתב עלזו נמה״ג שם לאדן קנ״ח ולא יתק לומר כן
<
כי כן עתו ב בדברות לא-תחמול אשת ייעך ולא
התאום בית •ייעך ולפי מריו האמיר בבית מבא״א אלא
החיתול וכתאוה הכל א׳זכיפאנקלוס וישי זל >עש וכתב
עלס הלחים זל נר׳ ממריו שלח הזל כסכרי י׳ זיל כל
החחאוהבימז ואשתו דא״כה״ל להק׳ לסיאך עובד כאשתו
מאחחאוהאבל אני תילצתיהכל לי«תו דאע״ג דבאשתו
כא כמיב לאתסאום הנתי-ב וכל ,אשיי לריעין והכל בכלל
אמיץ במכילתא ייתמו לשובו לעיל יקרא
זבל אשר לייעץ חזר וכלל ׳ואין אתה ין אלא כעין הכרע
מר שמא קולה ■ומקנה וכו׳ נמצא דכל
אתא לאתויי דוקא מד כגון הפרע
שףואקובה גמקנס ואשם איבו,קונה ומקנה ואיך יצא מכל.

׳ ^ימג י ’סמ

?אפשר ימ׳ה־נקע קרא לא תתאוה בית ייעך יבבי־ עוכר
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שחייב משוס דיבור נראה יאע״ג לעבירה איכאנמי-בייב'
<דמ לאו לא אשכחן כדיבור אלא במחשבה כתיב לא •התאו׳
ובמעשה כתיב ל״ת ואמחשנא'גרידא נהי איני חייב אל א
א״כ קנה החכן והוציא מחשכתו לפועל התם הוא דעובר
משוס לא תתאוה והשום ל״ת משוס דהתאיס היא גורמת
שעשה מעשה וק״ל עכ״ל וכבר כתבנו דעל לאו ילא תתא*
אפי' בתאוה בלב בלבד בלא מעשה עובר ואין מי שחולת
בזה והיב דרישה זל כתב שם דהאאש ל מיירי־התש כ
הג׳ עבירות דהן לענין גזל כשלא בקש לתת דמים •
מתחילה זע״מ יזיש ג' עבירות נלא ג' לאזין ופו׳ ואפשר
דס״ל יאף כשרוצה לתת ימים אינו עובי משום ל״ת
דלאי גמוי לייתא אבל עבייה איכא השום לאו יל'מ וכן
כשעשה תעשה לגזול קרקע אף לקיקע אינה נגזלת ולא.
עבראלאו לליתמ״מ עבירה היא בילו ואפשר דמה״נן׳
לקלק וכתב נגזילת קרקע לאינו עובי על לאו אלאיעכירס,
וקז יל דגם בלא תתאוה אינו עובר אלא היכא יבא ע לידי •
סימוי שנותן את״פ למיס .ולא כשיעמו ממחילה וע״א
לגוזלו ילא יבאלייי לאי יחימןד לעולם רנייבור אינן.
עובר על לאו וכשגזלו אח*כ עובר בלא תגזול והשתא,
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א דבסי' שנ"ם עובי* בלא תתאוה ול״ת משום למיידי.
כנותן למים ואפי‘«ךקע וכשגזלו יקאמר.לעובר «/
לאוץ
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המאיר

הלכות גניבה והל׳ גזיילות ואמדה

שימרי הדח שבזמנינו ,וכמש׳ש בסירקין ה׳ה.
פ״ם ה״י לח*מ ,ואיכא לאחמוהי כו' נ׳כעי׳
•• מחנה אפרים ,ובמרכה״מ הנ׳ל הלכה
זי׳ ישוב היכוב ע׳ז.
£״יי ה׳י לח״מ ,סחס הדברים כו׳ נ״ב עי׳
מרכה׳־מ הנ׳ל שחמה כזה על דבריו.
£י*א ה׳ב מ׳מ ,ולח׳מ ,נ׳ב עי׳ מרכה׳מ
הנ׳ל בהל' אישות פ׳ד המ״ז ,ישוב היטב ע״ז.
פי״ב ה״ב לח*מ ,ולא ידעתי למה בו׳ נ״ב
עי׳ הנ׳ל הלכה וי ,ישוב נכון ע׳ז

הלכות גניבה.
£״א ה׳ח רמב*ס ,ואפילו לאחר כו׳ נ׳בוכ׳כ
בהל׳ חובל ומזיק פ׳ד ה*כ ,ימה שקשה
ע*ו מהא דאיחא ב׳ק דף צ׳ח ,דכפייה רפרם
לרב אשי נו׳ ,ופרש׳' ששרף שטר של חבירו
בילדותו ,עי׳ מהר״ם פדוואה תשי׳ ל' ישוב ע״ז,
ועי׳ ג״כ כתובות דף פ׳ו כפייה רפרם־ לר׳א,
דפרש״י באופן אחר ,וכן נראה עיקר ,ולפ׳ז
הפי׳ לק*מ מהתם.
פ״ב הט׳ז השגות ,והלא משום גנב כו׳ נ״ב
טי' מחנה אפרים הלכה זו ,מה שחיין ע׳ז.
פ״ג ה״ח מל׳ח ,ולפי׳ כו׳ הוה תרחי דסתרן
כי׳ נ״ב עי׳ מרכה׳ח ח׳ג הלנה זו,
ומעיקרא לק*מ.
שם הי׳ב מל'מ ,ותמהני כו׳ ר׳ב עי׳ מל׳ח
ה׳ עבדים ם׳׳ג הי״ג ועי׳ שמן רוקח
תשו׳ פ״ו ,חירון נכון ט״ז.
£״ד ה׳ב השגות הראנ״ד ,הא מילחא כו׳
נ״ב עי׳ מ״ש המ״מ ע״ז בדוחק ,אכן
»י׳ מרכה״ת ח״ג הלכה זו ,תירוץ יותר מרווח.
מזה.
ושם ה״ה כ״מ ,וחימא למה לא הזכירו כו׳
נ״ב עי׳ מרכה״מ הנ״ל הטעם משוס דלא
!סק כרב כמבואר בהל' טוען פ״ג ה* "א,
וכדאי׳ בגמרא ■שם דר״נ לא ס״ל כרב.
^ם ה״ז כ״מ ,אלא דאכתי קשה כו׳ נ״ב
עי' מרכה״מ הנ״ל ישוב היטב ט״ז.
 VIה״א רחב״ס ,יכן אם ריב כו׳ נ״ב עי׳
מ״מ שתמה ס״ז ,אכן עי׳ רדב״ז ח׳'ו
חשו׳ רפ״ג ,ביאור לדברי הרמב״ס הכא.
1״ט הי״א השגות הראנ״ד ,וק״ל מעשה
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דאבנר כי' נ״ב אינו מינן מאי דפשיטא
ליה התם דחשוב מישיעיס ,דילחא היו מישיעי
אבנר רחוקים ממנו ,ולא הי׳ היקף בני אדם
להצילו ממנו.

הלכות נזילות ואבירות.
פ״א ה״ב רמב׳ס ,ואסור לנזיל כל שהוא דין
תורה ,אש לו עכו״ס עובד עבודת כוכבים
כו׳ נ״ב מה שתמה ע״ז הנ״מ ,דהא קרא לא
חמשיק את רעיך כתיב ,לאפוקי טכו״ם כו׳ וגם
מה שחמה ע״ז המהרש״ל דהחורה לישראל
נתנה נו׳ ,ומסיים נ״כ הנ״מ שאין איסור זה
מה״ח ,עי' חכ״צתשי׳ כ״י״שתמה מל דבריהם,
ומסיק שם אף דאין גזל ענו ־'ם בל״ח דבר
מורה ,אכן בעשה וג״כ איסורא דבר תורה,
מיהא איכא ,וראי׳ לזה מבכורות דף י״ג הניחא
למ״ד נו׳.

שם לח״מ ,וקשה דא"כ כו׳ וי״ל כו׳ נ״ב
עי׳ מנתח אהרן סנהדרין דף נ״ז שהקשה
ע״ז וביותר על תירוצו הכא ,דאישתמיעתיה
בזה דברי הרמב״ם ה׳ מלכים פ״ט ה׳'י ,ומתרץ
דברי

שם

הרחב׳ם הכא.

ה״ג מ״מ ,וא״ב האיך נעשית מצות
חלוקות כו׳ נ׳'ב טי׳ חכ״צ תשו׳ כ״ו,
ישוב היטב

ט״ז.

שם ה״ו בהג"ה טל הכ״מ בזה״ל ,בב״י סי׳
ש״ס יש טעות וכתב לא איפשימא כו׳
נ״ב וכן העתיק הבית יעקב חשו׳ נ״ג ,אכן
לפנינו שם בב״י ,איחא נ״כ דאיפשיטא כהכא.
שם ה״ז לח״מ ,קשה לי כו׳ נ״ב אפשר הי׳
לפניו הגירסא שם ,אי בעינא כו׳ כדאיתא
לפנינו_ ,ולא_ כגירסת רש״י ז״ל ופירושו.
שם ה״ע רמכ׳ס ,או דבר שאפשר כי׳ נ*ב
ט׳ם הוא ,וצ׳ל שאי אפשר כו'.
שם ה׳ט מ'מ ,ואע׳ג דאמר רבא בחמורה כו׳
נ״ב צ׳ל דף ד׳ ע׳ב ,ומה שכתב ,שהוא
דףק׳דע׳ב ,מאיזה תלמיד טועה הוא ולכאורה
אינו מינן קושימו ,דהא דעת הרי׳ף והרמב׳ס
דמהני ,במ״ש כהל׳ שבת פכ׳ג הט׳ו ,והוא
מהירושלמי תרומות שם ,שהניאו ג*כ הרי״ף
ניצה פ״ה ,וכ'כ הרמב׳ם הל׳ מכירה פ׳ל ה*/
אכן מי׳ רדב״ז ח׳ו חשו׳ ס׳ח ,דלא פליגי
אביי ורבא ,אלא במילתא דאמר רחמנא דווקא
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המאיר הל ות גדלה ואבירה והל׳ חובל ומזיק לארץ

נא תעביד ,אבל בדברים שהן נזירות דרבנן,
שתי הלחם תשו' ב' ,ישוב נכון ט״ז.
אי עביד מהני אף לרבא ,וכ'כ הסמ׳ט סי׳ פ״ך ,הי״א רמב״ם ,ואפילו הי׳ הגזלן קטן
ר״ח בשם מצחו ,ולא נשם הרדב״ז ,ולפ״זשפיר
נו׳ נ״ב אע״ג דאין אשם לכהן ,אא״כ
כתב הרמכ׳ם התם נב• דרבנן ,אבל הכא גזל ונשבע והודה ,והא אין מוסרין שביעה
בדאורייחא מזדה ,ורק תקשה ע״ז ,מהא לקטן ,טי׳ רדב״ז ח״ו חשו׳ ב״א רס״י ,ישיג
דאמר ר״י ,כחובות דף פ״א ,כיון דאמרו רבנן
ביה.
לא ליזבין ,אע׳ג רזבין לא הוה זביניה זביני ,פי״א הי״ח מ״מ ,אבל אמת כו׳ נ״ב עי׳
רדב׳״ז ח''ו שאלה רע״ז ,ישוב היטב ט״ז.
וכ*כ הרמב׳ס ה' אישית פכ׳ב ,אכן אפשר
לפי לשונו הכא דהכביד עליו רמים ,יג*כ בעצמו פך״ןי ה״ו מ׳׳מ ,פסק כרב יוסף כו׳ נ״ב פי׳
הפציר בו ,ונ׳ב נתן לו דמים הרבה יותר מכפי
אף דרבה ור״י הלכה כרבה ,אכן הכא,
שויו ,ואפשר ג •כ כוונתו במש*כ מד שלקחו כו׳ ,איכא כמה הוכחות מכמה דוכתא ,דהלכה כר׳״י ,י
על הרועים דלעיל קאי ,ולא בעצמו ,ולפ׳ז יהי' וכן בתום׳ שם ,נס הבה׳'ג ,ר״ח ,ורי״ף פסקי
מתורן ג*כ קושית הראכ׳ד מ״ז ,דוודאי הוה
כר״י ,עי׳ רדב״ז ח״א תשו׳ תקי'׳ט.
לאו שאין בו מעשה כלל ,ימש״ה ג״כ אין לוקין פט״ו הכ״א רמב״ס ,ואס הי׳ דבר שאין
מליו ,וא־כ אפשר דאינו עובר ע״ז אלא מדרבנן
בו סימן וכה בו ואינו חייב נ״ב עי׳
משוס גזירה ,כמ״ש גבי ערות• דחמסן ,בתד״ה בהשגות ומ״מ ,וכ״כ הסח״ג כהל׳ השבח אבידה,
דלא דמן יכו' ב״מ דף ה׳ ט״ב ,דאינו פסול דיהא מונח עד שיביא אליהו עיי״ש ,וכן בפרש׳"
לעדות אלא דרבנן ,כיון דיהיב דמיה ,יעי׳ ג״כ ב״מ דף ל״ז ,אכן הרמכ״ס ז״ל תפס פשט
כ״מ ה׳ עדות פי״ד ה״ד ,כדברי התום׳ שם ,לשון המשנה ,דחנן הרי אלו של! ט /ע<׳ רדב״ז
דמשמע להו בלא דמיה ,וג״כ קישטא הכי הוה,
ח״ו שאלה ב״א רפ״ה.
ג״כ
והיינו שלא כמ״ש בהגמ״יי הכא ,יכמ״ש
פט״ז הי״א רמב״ס ,לפיכך כו׳ נ״ב פי׳
הכ״מ הלכה הנ״ל פי״ד ה״ט ,גבי לאו דלפני
כשבעל הבית מודה ,עי׳ בית יעקב
טור ,דאיני פסול מה״ח אלא בלאו שיש בו
חשו׳ קם״ה.
מלקות כו׳ ולפ״ז ,אפשר דג׳'כ הכא לק״מ£ ,י״ץ הי'׳ב רמכ״ס ,מציאת חש״י יש בה גזל
---------------תושית המבט הנ"ל יצ״ע__ .כו׳ נ״ב היינו בהגיע לפצנוטיח עי׳ מש״נ
פ״ב ה״ח השגות ,א״א קטיר קחזינא הכא,
בפי׳ המשנה שם.
נ״ב הוא לשון הגמרא יבמות דף ס׳יא,
עי׳ מרכה״מ ח״ג הלכה זו ,כוונת הרמב״ם
הוא ,דרק השביחה לבד היתה אחר יאוש ,אבל
ההקדש הי׳ קודם יאוש.
פ*ף ה״ה לח״מ ,אלא שעדיין אני המיה כו׳
ש□ הט״ו מ״מ ,וצ״ע למה לא קנה הגזלן,
נ״ב עי' מנחת אהרן בחי' סנהדרין רף
נ״ב עי׳ מחנה אפרים הכא ,טעם הגון ע׳ז.
ע״ט ,ישוב היטב ע״ז.
לח״מ ,וזה דבר תימה כו' !*£־} ה'׳ט לח״מ ,ואע׳׳ג.כו׳ נ״ב עי׳ ג״נ
פ״ג ה״ד
נ״ב עי׳ מחנה אפרים הל' זו ,ישיב נכון ט״ז.
שחי הלחם חשו׳ ט״ו ,שהקשה ג״כ נן
ש□ ה״ה מל״מ ,והנראה אצלי דהרי״ף ם״ל
בשם עצמו ,ומתרץ שם ע״ז.
כו' נ״ב עי׳ נובי״ק או״ח תשו׳ כ /מה פ׳ץ ה״ז השנות ,א״א לא ראיתי כי׳ נ״ב עי׳
שתמה ט״ז ,וחתרן שם דהרי״ף לשיטתו דפוסק
רדב״ז ח״י שאלה ב״א .רצ״ב ,ישוב ע׳'ו.
שם לאח״ז כר״ש ,וא׳׳כ אין שום נ״מ כלל.
הי״ח לח״מ ,וצ״ע כו׳ נ״ב עי׳ שמי
הלחם חשו׳ כ' ,ישוב היטב ע׳'ז.
ש□ ה״ט מ״מ ,לפי שמדה זו ,לא נזכרה
בגמרא כלל ,נ״ב אע״ג דנ״כ לחיוב
לא נזכרה ,אכן מדלא אמר הש״ס שם ע״א
הלכות רוצח.
הא דלא עבידי למיגר ,משמע כיון דקיימא
רק לאגרא חייב.
*£א ה״ב מל״מ ,והוא תימה כו׳ נ״נעדי^
פ״ן* ה״ז לח״מ ,מ׳'מ קשה כי' נ״ב עי׳
מזה• הו״ל להקשות ,דרש״י גופיה בם"
עה״ת
•
...

הלכות חובל ומזיק.
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המאור

12

בדץ דלא תחמוד

לו הממון דיש גם לא תחמוד ,וכן ראיתי

(מתוך תשובה לחכם אחד)

במקומו שם.

ומת שכותב כמע״ת שם בקר "נר למאור",
דלא שייך לא תחמוד אצל מוכר חפץ אם
חפץ ממנו שיקח החפץ ולקבל הכסף ,משום
דכשנותן לו החפץ בעד תמורת הכסף אינו

הרב כן ציון ראזינטאל
רב בביהכ״ג שערי תורה
שיקאגא ,איל.

ראיתי להעיר בענין' לא תחמוד בסי׳ ל״ו
שכתב חותנו חג׳ זצ״ל על מה דאיתא בערוך
השלחן חו״מ סי׳ שנ״ט שכתב שם ,ז״ל ודע
דמדברי הרמב״ם שהבאנו מתבאר רעל לאו

עובר המוכר משום דלענין זה נחשב בעל
הכסף כמו חנוני ,שכל מי שיש לו כסף
מוכן בכל עת לקנות איזה חפץ עם מעותיו,
וכל ההשתמשויות של כסף הנן כדי לרכוש

דלא תחמוד עוברים אף כשנתן מעות וה
מוכר נתרצה^ ולכן יזהר אדם מלקנות שלא
אצל חנוני אם לא כשהמוכר מבקש ממנו
שיקנה עכ״ל \,והקשה חוה״ג ז״ל דלכאורה"

ע״י כל מה שצריך לו ,ויש לו דין כקונה
מחנוני עכ״ל בקצת קיצור .לפי דעתי איני
רואה בזה שום טובה להמוכר דלא יעבור
בלאו דלא תחמוד את כספו של לוקח ,הגם

כשם שהלוקח צריך להזהר מלקנות שלא
אצל חנוני ,הנה כמו כן אסור להמוכר לבקש

שהוא נותן תמורת כסף את חפצו ללוקח,
דהלא כל הלאו הוא שחומד איזה חפץ מח

ממנו שיקנה דעובר בלא תחמוד על כספו.

ברו ומפציר בו למכור אותו ולקבל דמים
ממנו ,והכא אצל מוכר החמדה היא המעות

וכתב שם דלא שייך בכסף לא תחמוד דאין
נפ״מ לו איזה כסף ,דלא תחמוד שייך רק על
דבר מסויים ששייך לחברו ,הנה כן מצאתי
בשו״ת .בשמים ראש סי׳ שס״ב דרוצה לומר
כן דלא שייך לא תחמוד רק על דבר ידוע
דשייך
דוכל
מוסיף
מנחת
ראיתי

לחברו ,אבל אח״כ דחה זה ,משום
אשר לרעך כתיב סתם ,והוא כלל
על הפרט וריבה הבל .אמנם בס'
סולת על החינוך מחג׳ מדוקלא ז״ל
דבתב ,דאינו מוכרח מכאן ,די״ל

דבאמת אינו עובר דק אם חומד מחבירו
דבר מסוים ,וכל אשר לרעך מרבה ג״כ

חפצים אחרים מסוימים ,אבל בממון דאין
נפ״מ לו בממון זה או באחר לא עובר על

לאו זה ,אולם אח״ב מביא ממם׳ בלה רבתי

פרק ו׳ דכתב שם דאם חומד שפלוני יתן V
____ _____
ע״ז "הללמ״מ,

ע״כ־־ "במעביר

מרה״י

שלו

,דהיינו הד״א שקונות לו^נמ^ב ונסמך לקרא
הללמ״מ וחייב כדביארנו׳־׳נקראשונים,

וכ״ז במעביר ,אך באם יש לנו רו*5עע״י
פתיו״ם מא/שלא הי׳ במשכן רה״י
בוודאי מכח הללקד׳מ שמעינן פתיו״ם אבל
על הוצאה מרשות/מו א״א לחייב דלא•
נחשב לתולדה דלא ד^׳/במשכן והללמ״ט
לא אתיא למסמכי׳ אקרא• כמו^במעביר ד״א
&לא דנימא פתיו״ס ,אם כן מושבים •על
נכון.דברי הרמב״ם .וממילא•בנר״ד׳׳אעריגן•
׳גאתי■ שפיר* •

שהמוכר מבקש ממנו שיקנה החפץ כדי
שיבוא לידו ממון חבירו ונותן חליפיהן איזה

חפץ .ואם נאמר דיש גם בממון לאו דלא
תחמוד הרי המוכר זה יעבור על לא תחמוד,
מה מועיל בזה שבעל הכסף רוצה לקנות
בעד המעות איזה חפץ והמזעת עומדות לזה
לקנות על ידן ,אבל המוכר מ״מ חומד את
הממון של לוקח ורוצה למכור לו כדי שי

בואו מעותיו לידו ,שם אצל חנוני החשש
של לא תחמוד הוא על הקונה מחנוני וע״ז
נאמר דאין בזה לאו ,משום דהחנוני מוכר
לבל אדם וחנוני עומד לזה למכור חפציו
לכל ,אמנם הכא אפילו דנאמר דבעל הכסף
מוכן לקנות בכל עת עם מעותיו ,אבל
החשש דלא תחמוד דמוכר אינו נלקח עי״ז
משום דסוף סוף חומד מעותיו שלו ומבקש

ממנו שיקנה.
ואבאר יותר .בלוקח מתנוני אין הלוקח
עושה השתדלות ואין רואים ממנו שום תח
בולות שיעשה כדי ליקח מן החנוני חפץ
שהוא רוצה ליקח ,וגם החנוני אינו אומר
שאינו רוצה למכור החפץ ללוקח רק אדרבה

חנותו פתוחה כדי למכור חפצים למי שרוצה
רק י לקנות ,אבל באם המוכר מבקש ממנו
שיקח חפץ' א״ב הרי עושה השתדלות כדי.
שיבוא ממונו''של לוקח לידו ,ואם אפילו
שהלוקח" ישי לוי מעות ‘מוכן•‘ ליקח חפצים
ודינו כמו חנוני אצל המעות שלו ,אבל הלו־

ה .מ א ו• ר
קח לא הי׳ בדעתו לקנות חפץ זה מן המוכר

אותו׳ רק הוא משדלו בדברים ומבקש ממנו
ליקח ועושה הפצרות הרבה ובקשות שונות

שדהו ,והאיך הוא דומה לדין חנוני ,הלא זה

שיקנה ממנו מפני שהוא חומד ממונו של
הלוקח ,וא״ב צריך להיות שיעבור בלאו

אם חמד דבר ידוע מזה האדם דוקא דיש
לו החפץ ,אבל אם חומד החפץ הידוע דצריך
לו אבל לא דוקא מזה האדם לא שייך לא

בעצמו מעפרון משום דאמרינן ועשית הישר
והטוב היינו דינא דבמ״צ שהשכנים של
השדה יכולים לסלק את הלוקח ,א״כ אף אם

לריעך,

הי׳ עפרון מרוצה למכור מ״מ כיון שעפרון

העיקר הוא מה שיש בידו דחבירו דלא תח
מוד .וא״כ אצל מוכר אינו חומד מעותיו של

יושב בתוך בני חת ששדותיהם היו סמוכות
לשדהו ,הלא עפ״י דיני ישראל יש בידם
למחות על המכירה לאברהם מצד דינא
דבמ״צ לבן בחכמתו בקש מהם כי בעצמם
יסייעוהו לקנות השדה ,עיי״ש עוד מה דבת־
חילה התחכם לבקש מהם אחוזת קבר סתם),
א״כ אינו דומה בכלל לדין חנוני ושייך לא
תחמוד על דבר מסוים.
ואולי א״ל לפי הדרש דאמר להם אם
תרצו הריני גר ואם לאו אהיה תושב
ואטלנה מן הדין שא״ל הקב״ה לזרעך אתן
את הארץ הזאת ,י״ל דלא שייך לא תחמוד
אצל א״א כיון דלפי הדין הוא דבר שהוא
שלו דהארץ מוחזקת היא לו ,עיי׳ בבא

תחמוד

דהכתוב אומר

ובל

אשר

חבירו הקונה הזה דוקא׳ רק הוא חומד
לממון יהי׳ ממי שיר,י׳ ואינו דוקא מהאדם
הזה ,לא שייך לא תחמוד .ויש קצת סמך
לדברי מהמשנה ב״מ ד׳ ס׳ ,ר״י אומר לא
יחלק החנוני קליות ואגוזין לתינוקות מפני
שהוא מרגילן לבוא אצלו וחכמים מתירין,
והנה אם נאמר דיש גם לא תחמוד אצל
מוכר דחומד ממונו של לוקח ,הרי יש חשש
בזה דמרגילן אצלו דחומד ממונם של התי
נוקות הלוקחים ,אמנם יש לחלק משום
דעוד אין הלוקחים לפניו ויש לעיין.
והנה חותנו הגאון ז״ל מיישב שם על
אברהם אבינו דהשתדל שימכרו לו אחוזת
קבר והלא עבר בלא תחמוד ,משום דאב־

רהם לא ביקש קבר ידוע ומסוים כי אם
אמר סתם תנו לי אחוזת קבר עמכם ובאופן
זה לא שייך לא תחמוד ,ובאשר השיבו לו

בתרא ק׳ ע״א ועיי׳ פרשת דרכים דרך
הקודש דרוש ד׳ דהוכיח בראיות שונות דא״י
מוחזקת היא בידינו משעה שנאמר לאברהם
לזרעך נתתי את הארץ הזאת ,וזה הי׳ קודם
שקנה אברהם את מערת המכפלה ,וא״כ
עפ״י דין' לא הי׳ צריך אפילו ליתן מעות
בעדה וכ״ש דלא שייך לא תחמוד^ .הלוד

בני חת איש ממנו את קברו וגו׳ הוי עי״ז
כמו חנוני שמזומן ומוכן למכור ,הי׳ רשות
ביד אברהם לבחור איזה קבר שחפץ יותר
עכ״ל .לא זכיתי להבין דבריו ,כי א״א בודאי
הי׳ בדעתו מתחילה לבקש רק המערת המכ
פלה ,וכן הי׳ שביקש אח״כ מבני חת
להשתדל עבורו אצל עפרון רק עבור ר.מ־
ערת המכפלה ,וא״כ בודאי חמד מתחילתו
את מערת המכפלה ולא קבר אחר וא״כ

מינים אם גם בזה יש לאו דלא תחמוד,

ביקש סתם קבר ,ג״כ קשה על אח״ב מה
דביקש מבני חת לבקש עבורו רק אח מע
רת המכפלה מעפרון ,דאיזה שייכות יש מה
דבני חת נתנו לו רשות לקבור את מתו
באיזה קבר שירצה למה דביקש את״כ מהם
להשתדל אצל עפרון שימכור לו את מערת

דאפשר דאינו אלא בחומד להנאת עצמו
לבד ,אבל לא לקיים בזה מצוה ,לפ״ז אם
נאמר דאין במצוד ,לאו דלא תחמוד ,א״כ
א״א רצה לקיים מצות קבורה אצל שרה
ולפי דעת במה פוסקים קבורה בקרקע היא
מד",ת לא שייך לא תחמוד .ואפילו אם
נאמר דאבות קודם מ״ת היו להם דין בני

הוי דבר מסוים .ואפילו אם נאמר דמתחילה

*

המכפלה שהיתר ,שלו ,כמו שכתוב ויתן לי
את מערת המכפלה אשר לו אשר בקצה
הוי דבר מסוים דוקא וא״כ על אח״כ יש
לא תחמוד( ,עיי׳ במפרשי התורה וכמדומה
לי שהוא מהפלאה ,שכתב דמשו״ה ביקש
מהם שישתדלו אצל עפרון' עבורו ולא ביקש

דלא תחמוד ,והדבר צריך עוד ביאור.
ואפשר די״ל דלא שייך לא תחמוד רק

J
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א״ל דלא עבר א״א על לא תחמוד לפי
מה שראיתי לאחד’ממחברי זמנינו דמסתפק
אם יש לא תחמוד במצוה ,כגון אם אחד
חומד חפצו של חבירו כדי לקיים מצוד ,בה

כמו אם חומד את סוכתו או אתרוג של
חבירו בכדי לקיים מצות סוכה או מצות ד׳

המאור

14

בדין כתיבת שמות בגטין
הרב יצחק אהלכוים
רב דקהל אהבת אחים בטאראנמא.

תשובה זו היא ממה שהשבתי לידידי הרב
הגאון המפורסם במונטריאל יצ״ו מו״ה
בן ציון גאלדצווייג של״ט״א.
בנוגע הגט שנכתב כיענע טייבע בהגט
שסדרתי וכ״ת מביא מס׳ ק״ג ש״ב שצריך
לכתוב זזיענא בחית בתחילת השם ובאלף
בסוף השם האמת אגיד שיש לי הספר הזה

וראיתי שמביא השם הזה בשם שו״ת דברי
נחמי׳ לא אדע המחבר הזה אבל לאו מר
חתום עלי׳ הגם שכבודו במ״מ ,ויכול לה
יות שהי׳ גדול בישראל ,מ״מ כאשר סדר
תי הגט הזה חפשתי באוצר הספרים שיש
לי ולא מצאתי השם הזה לא בהשו״ע

הטו״ג אה״ש והדברי חיים ועה״ש וכו'
ודנתי בזה שהם מן השמות (מה שהוא גם
לפי האמת) שלא נמצא במקרא שמבואר דינן
בפירוש בשו״ע ס׳ קכ״ט מביאו בספר אהלי
שם כלל עשירי שכתב וז״ל בשמות וכי־
נויין שהן בלשון לעז שלא נמצא במקרא
צריכין לדקדק בהם ביותר לכתוב שלא
תשתנה הקריאה ולא יבא ח״ו לידי שינוי
השם ומבואר בשיכולין לכתוב חית או כף
רפוי׳ כותביו כף ולא חית מפני שיש מקו
מות שקורין ח׳ כמו ה׳ ולכתחילה בעינן
שיהי׳ הגט נקרא כראוי בכל המקומות לכן

כותבין כף עיי״ש ועיין ג״ב בשדי חמד
י«ד׳ג 0׳ ל״ד לכן כתבנו ממש כמו שהאשה

חותמת א״ע ואין זה בכלל למה שכ״ת
הביא שאם חותם בטעות מהמת שהוא ע״ה
אין משגיחין בחתימתן דזה דוקא בשמות
שהן מבוארין במקרא ובזה השמות אין מש־
גיתין אם חותם א״ע בטעות (הגם שבזה
יש ג״כ הרבה חלוקים ושיטות כמו לענין
פינחס שבכל התורה כתוב מלא יוד מ״מ
אם הוא חותם את עצמו חסר יוד הגט
כשר עיין באה״ש כלל ט׳ ובשדי חמד ועוד).
וגם י״ל אולי בשאלה בספר דברי נחמי׳

י׳ ,שתאשר ,היתד ,חותמת בחית אבל בשמות
של לעז אדרבה עלינו לכתוב כמו שהיא
כותבת ,עיין בג״פ ס״ק קכ״ז דכל אחד
צריך לכתוב הגט כחתימתו וגם בב״ש אות
פ׳ שכ״ת מביא כתב בסופו דלכתחילה אין'

משנין חתימתו .ובענין א׳ בסופו או ה׳
אין שייך כאן כי היא חותמת א״ע בעיין,
עיין באה״ש שם .ועוד שאפילו בשמות של
לעז אין מוסכם שצריך לכתוב א׳ בסופו
ומכ״ש שאם כתב ה׳ אין לפסול הגט עיי״ש
בשד״ח ס׳ ל״א אריכות דברים .וזה ג״כ עם
השם טייבע שמבואר בפוסקים לכתוב כמו
שהיא חותמת ומובא לענין טייבל עיי״ש
באה״ש .לאחר שכתבתי זה הראיתי הדברים
האלה לכבוד ידידי הרב הגאון הגדול המ

פורסם מו״ה אברהם אהרן פריים רב ור״מ
פה שליט״א ,והסכים על ידי שאין שום חשש
פסול בד,שם והגט כשר.
מה שהעיר בענין שכתבנו דמתקרי ולא
המכונה ,עיין באה״ש כלל ז׳ ס״ק כ״ו וז״ל
בכל מקום שאמרנו שיש לכתוב המכונה
אם כתבו דמתקרי כשר אבל מקום שצרי־

נח אמנם לפי מה שראיתי בכלי חמדה פ׳
חיי שרה דהביא מהמהר״ל מפראג דענין
קבורה הוא מצד השבת הגזילה לפי המדרש

כין לכתוב דמתקרי וכתבו המכונה הגט
פסול עיי״ש אבל כאן לא שייך כל זה דהא
אם השם הראשון חול פשיטא שיש לכתוב

רבה פ׳ בראשית ,והביא שם מהג׳ מסא־
כאטשאוו ז״ל דב״נ נצטוו לקבור המת דוקא
בקרקע מצד השבת הגזילה משום דב״נ
נצטוה על הגזל והרי הוא בכלל גזל עיי״ש,
וא״כ א״ל כדי שלא יעבור על אחד משבע

דמתקרי ועיין בזה באריכת בשד״ח סי׳ ו׳
שהראה לדעת שכן כל רבנן קדישא כותבין

מצות ב״נ הי׳ יבול לבקש מהם את מערת
המכפלה לקבור את שרה ,אולם יש לדחות
דמשום זה הי׳ יכול לבקש סתם קבר ולא
יעבור על לא תחמוד ,אבל אם נאמר דהיו
להם דין ב״ג לא הי׳ מצווה כלל ,כ״ז כתבתי
רק להעיר.

דמתקרי במקום המכונה כי עדיף הוא.
ובעת מה שחסר האות מנץ ,האמת אגיד
שאני נשתוממתי על זה כי הסופר שכתב
הגט הוא איש נאמן ,בכ״ז אנוש רגיל לט

עות אבל אם כבר נתהוה כן אין פסול
עבור זה .ומה שכ״ת מביא מהרמ״א שמה
שמפורש שאם חסרה תיבה מהטופס כשר,
דוקא שאם אין העגין 1משתנה עכ״ל ,לדעתי
אין זו כוונת הרמ״א ,דהרמ״א אין חולק

שנה שביעית

הטאסף

סימן א׳
בבל יע״א

ftoi

מציעא

ב״ו טבת תרם*א

דף ל״י שאל שתי פחח לעשות
בהם פרומה מהו מי אמרינן
זיל בתר שואל ומשאיל ואיכא פרומה או״ר
זיל בתר פרות ובכל חדא וחדא ליכא פרימה
ע״ש ,והשיא לי לפשוט זה מדין שיעור
חמש סלעים דפריון בכור דאיחא בש״ע
יו״ד סי׳ ש״ה ס״ז נתן חמש סלעים אפילו
לעשרה נהנים בין בב״א ביו בזא״ז בני
פדוי נמלא אע״ג דלגבי כל כהן ליכא
שיעור שלם לא אזלינן בתר כהניס אלא
בתר הגותן דוקא ונ״ש הכא דבין לגבי
שואל בין לגבי משאיל שהם הנותן והמקבל
איכא שיעור פרוטה וודאי לא אזלינן בתר
פרות ,וכן נמי יש להקשות כזאת בבעיא
דרבא בקדושין דף ז׳ שתי בנותיך לשני
בני בפרוטה מהו ע״ם ,יג״ל בס״ד דפחותמפרוטה גרע מפי דאינו חשוב ממון בעלמא
כלל וכאילו אינו ולכן בגמרא דמליעא
ובגמרא וקידושין מסתפק בהיכא והפרוטה
היא חלוקה לגני פרות ולגבי בנות
לרוצאץ די״ל כיון דממין זה לגבי הפרית
קרוי עליי שם של תלי פרומה ,דלגבי כל
פייה אין אתה יכול להזכיר שם ממון דחלי
פרוטה אינו ממון ,לכן יש להסתפק ולומר
דאין חשיבות בחלקים של חצאי הפרוטה
להצטרף זע״ז דכל שהוא חצי פרוטה
אין נקרא עליו שם ממין ואינו ראוי
שיצטרף החלי עם החלי כדי שיקרא עליו
שם ממון ,ואע״ג דלגבי שואל ומשאיל אין
הפרוטה הזאת חלוקה לחצאין אלא שלימה
מ״מ כיון דחלוקה היא לגבי פרות כאילו
היא חלוקה אצל שואל ומשאיל ג״כ ,משא״ב
גבי פדיון הוא נתן לכל כהן שיעור שהוא
חשוב ממון בעלמא ורק לעני! שיעור הפדיון
אינו שיעור שלם ולהכי פשיטא לן רמצטרפין
הנתינות זע״ו משים דכל נתינה חשיבה היא

הוברי^א׳

בפ״ע דיש בה שיעור ממין חשוב בעלמא
ולכן כל נתינה ראויה היא להצטרף עם
שאר נתינות:
לבזה נתרצה קישיא חזקה שהקשו על
מהרימ״ט ז״ל בהא דקי״ל לענין
חיוב שטעה שצריך שיתבענו שתי כסף
שנסתפק מהרימ״ט ז״ל אי בעינן שתהא
טענת שתי כסף אצל זה השותף לבדו
אויר כיון דמענו שתי כסף לכל השותפים
מתחייב שבועה ופשיטא ליה דסגי בהיכא
דאיכא שתי כסף אפילו לכל השותפים כיון
דלגבי נשבע איכא ,והקשת הגאין מהר״י ן׳
דוד ז״ל מהא דקדישין דף ז׳ דמבעיא ליה
לרבא כיון דלגבי דידהו ליכא ואיך פשיטא
ליה למהרימ״ט דתסגי בדאיכא שתי כשף
לגבי נתבע לחוד ,והגאון חיד״א ז״ל בברכי
יוסף ח״מ סי׳ וא״ו הביא דברי הרב הנז׳
ועור הוא הוסיף להקפות ג״כ על מהרימ״ט
ז״ל מגמרא דמציעא דף צ״ו הנז״ל בשאל
שתי פרות לעשות בהם פרוטה דמסחפק
אי אזליגן בתר פרית ובכל חרא ליכא ממונא
ואיך פשיט לי׳ למהרימ״ט ז׳לרלא אזלינן
בתר שותפים ומצטרף השיעור ע״ש ,ובזה
הסברה שכתבתי דאס הנידון הוא על
פחות משוה פרועה מגרע גרע משום דאיני
חשוב ממין בעלמא ,על כן אי; קישיא
למהרימ״ט ז״ל מהך דקידושין ומציעא
דאיירי בהצטרפות חצאין של פרוטה דכל
חלק מהם אינו חשוב ממון וכאלו אינו:
ךךט כי בסק*ק ר 3ברכות .במערכת
׳ הלמ״ך אות א' נ&תפקתי בענין
לאוין דלא תתאיה ולא תחמוד ובעגין כובש
שנר שניר וכיוצא בזת אס האיסור שעבר
עליו הוא פרוטה של שגי שותפים אי אזלינן
בתר דידיה ואינא שיעורא או אזלינן
כתר השיחפים וליכא שיעור שלם גבי
כל חד והארכתי שם בענין זה בס״ד
ועתה אני אומר לפי הסברה הנז׳ שכתבתי
כאן דחלאי הפרוטה מגרע גרעי ואין
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חמאפף שנה שביעית
חשובים ממין שיהיו ראויים להצטרף ,על
ג! אין ללמוד הוכחה לאות׳ ספקו׳ וצמפשט
להו מדין הפדיון שנתן לחמש נהנים הנז״ל
רי״לכדכחיבגא :

"Qn1

הפנים ושיעורן כו״כ דקפיד על הבאתם
בשיעור זה ולא קפיר על הנהנים האוכלים
אותם שיהיה כל אחד אוכל כזית שהוא
שיעור אכילה אלא אפילו אם כל אחד
הגיעו שיעור פול סגי ,וכן הענין בכל

 Jשם בסיז״ק רב ברכות הנז׳ ברף
פ׳ ע״ב בד״ה ברם וכו׳ הקשיתי המנחות והקרבות שיש בהם שיעור ידוע
אגמרא רנתובית רף מ״ו אמאי לא פשיט דהקפידה בשיעור הוא על הבאתם אע’ג
לבעיא דרבי ירמיה דבעי שניהם בפרוטה דאין הכפרה נשלמת אלא על 'ידי אכילת
מהו מהך מתניתין דשותפיס שגנבו וטבחו כהני׳ כמ״ש כהני׳ אוכלין ובעלים מתכפרים
דחייבין רסני בשיעור אחר לכולם אע״ג משא״ב במעשה של איסיר הקפידה היא
דליכא שיעור לגבי כל חד וחד ,רמצינו על העושה האיסור ולהני מספקא לן אי
בגמרא ־.דשבת דף ל״ג דפשיט מינה רבינא בעינן שיעור שלם לכל חד וחד מן העישין
רסני בשיעור אחר לכולם לעגין שבת אי’ר סגי בשיעור אחד לכולם ,ושפיר פשיט
וכשלמא על הגמרא רמציעא דף פ״ו בבעיית רבינא לזה מהך מתניתין דשותפין ,ובזה
רמי בר חמא כשאל שתי פרות לעשות התירוץ נתרצה שפיר עוד הקישיא שהקשיתי
בהם בפרוטה אין להקשות אמתי לא פשיט בתחלת דברי מדין הפדיון הנז׳ על הגמרא
לה משותפים שגנבו וטבחו די״ל האי קנסא דמציעא דף צ״ו בשואל שתי פרות ונו׳
ולא ילפינן ממונא מקנסא ,אך בעיית רבי ועל הגמרא דקידושין דף ז׳ גבי קדושין
ירמיה בכתובות דף מ״ו היא ג״כ איירי רבאמת ענין הפריון שאני דרחמנא קפיר
בקנסא ולילף קנשא מקגסא יע״ש ,והשתא בשיעור על הנותן בלבד אבל בהנאת
לפי סברה הנז׳ שכתבנו בממון שהוא פחות המקבל לא בעינן שיעור של חמש סלעים
מפרוטה מגרע גרע להכי לא יליף בכתובות דדמי זה ללחם הפנים ומנחות ושאר הקרבות
דף מ״ו ונמציעא דף מ״ו מדין שותפים שיש בהם שיעור מצד הבאתם אבל הכהנים
שגנבו וטבחו ראי; בחלק כל חד גריעות האיכלים אותם אפילו אם יגיע לצל חד
זי דחצי פרוטה :
שיעיר קטן נשלמת המצוה ואין זה מעכב,
הא קשיא לי מדין הפדיון הנז׳ והשי״ת יאיר עינינו באור תורתו אכי״ר:
על הגמרא דשבת דף צ״ג דיליף
כ״ר הצעיר יוסף חיים,
למנין איפור שבת דסגי בשיעור אחד לכולם
מכמה דוכתי ומכללם יליף רבינא מהך ה״ר אליהו ח״ר משה חיים יצ״ו
דשותפים שגנבו וטבחי דהוא קנסא ואמאי
לא יליף מדין הפדיון שנותן חמש סלעים
סימן ב.,
לחמש כהנים ויוצא י״ח בשיעור אחד לכולם
עניינא דיומא לחג הפוכות
ונראה לתרן בס״ד דיש לומר פדיון שאני
ורחמנא קפיד על אבי הבן שיתן חמש
א
אחד
סלעים ולא קפיר על המקבל שיקבל
בעוהשי״ת יום א׳ ער״ח חמיו התרס״א
יהיו
אס
כל החמשה סלעים אלא אפילו
לס״ג פה ויארשא יע״א
כל
אכפת
המקבלים הרבה כהנים לא
הנוהר כציון ינירישלם ישפית רוב שלום
ודומה
סלעים
היכא דהפידה פודה בחמש
ימיים אל כניד ידידי הרב וני׳ עורך
לחם
ככרות
י״ב
לזה דרחמנא אמר להביא
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ק־א הלכות

קדושין

דל מי דמוי גחינה גגי הלוקח מ״« כיון דהנומן לא קנה
לא הוי תרומתו תרומה אנל אין לפרש דלהכי לא משני
בתרומה מר מן משום דאנחי קשה ושיריים לא נתקט
דלא קנס אוחןדא יא״נ מס מ«י מעיקרא טינלא והשתא
תרומה ודוחק לומר דשיריים ומי הוי שיטי השם מעיקרא
טינלא והשתא חולין דאדהא נשעה שמפריש המיומה חכתי
טנל הוא מעשר ודוחק לומר נשמפריש אח״נ מעשר חל קריאת
סם תרומה למפרע אלא העיקר הואאע״ג דלאקגס שיריי
מהני תרומה יהא קי״ל התורם משלו על חמיז תרומתו
תרומה • וניאה לי להניא ראי׳ מהא דמקשס בקדושין דף
ביב מברייתא וקדשה נגזל או נחיוס ולא משט דנרייתא
^"^מיירי לאחר יאושא׳־נ אפי׳ נסחש ואחי׳ כר׳ ום"לגנג מזלן
דר״שדמסתמאהוי יאוש ולש לרג אשידס״ל מנחל מססי
ישראל לעולם הוי יאוש מסיזסא ועיין מ״ש נחיחשינו דעיקר
הקישי' מל יוחנן דס״ל יאוש לחוד לא קנה הרי דמוכח
דחינס מקודשת ביאוש לחוד אף דהוי שיטי דשות אצלו
מ״ל ע״כ נ־אה לפרש דנרי הרמנ״ם וש״ענת״ש בחידושי
בדף ייג דמ״ש הרמדס והש״ע שטדע שפנה אותו דבר
ביאוש ולא כסב סתם ונתייאשו דנאמח לא מהני שיטי
ישוח גני המקדיש כשיטת היא״ש ומודלפי שיטתהרמנ״ם
אבי' ביאוש ושיטי רשות צריך הלוקח ליק רמים א׳־נ נמה
תחקדש כ«״ש הנ״ש ותו הקשה דצמא לח טחא לה באיסורים
וינואר לקק וני־אה העיקר משוס דאף דקי״ל יאוש לחוד
לא קנה «רמ אם יש עמו שיטי כל דהוא מסט לגני יאיש
בדחי’ ננ״ק דף ם״ו בתום׳ ד״ה נגק שקיצען ומס בעינן
דוקא שטיע שקנה ניאוש יאף דסחס גז{ה יאוש נעלים
יז״מצדך לידע אס הי׳ שסעיד אתה שיטי עם יאושדגעי׳
» שקונה סונה גיאוש וסייט שב׳ והוא שטיע « ומה
התורן ממילא מה שהקשו על הרמב״סדצייך לחת צו דמים
אפיי ביאוש ושינוי רשוח כמ“שנחידושיטרטעמא משוסדנא
ליד לוקח באיסורו יק כחג הראב־׳ד נהשגית נפי׳ כיון
זיאושנחוד לא קנה אנל אס כנר קנה הגזלן קנקגמור
זנא ליד הלוקח נהמייא א״צ לחת דמים כמו שהוכחט
ששא״כהכא דניקדמיירי לקנה אותו קטן גמור א״צ להחזיר
ניחא לי׳ נאיסירי הייט דלא
דמים גם חס שהקשה
טחא צה פחתחל מעשר על ידה והייט צפי שיטתו מקנס
בשיט רשיח אנל לפמ״ש דכנר קנה אותו נקנין גמור קודם
שנא לידו הרי לא נא האיסורי על ידו זק יש לפרש לשון
הרא״ש גני וודשכי אס קידשה אחר שקנה ביאוש הייט בעניו
־'““"שקונה ביאוש מון שהי׳ שיטי כל דהוא יקט' מדאורייתא
או ניאיש לחוד מדרבנן • אחר כחנחי מצאתי נספר מגיני
של«ה יכתב ג*כ ימשמעות דנריהרמנ״ס וש־׳ע הוא שקנה
הדני ניאוש •׳שיטי,השם " ולפי ) דל יהא יאמר רנא בקייושין
דף לגלית דחש להא דר׳ שמעק היינו אפי’אי נימאיאוש
להוי קנה כדמפפקא לי* נב״ק דף ס־ד ע״נ אליבא דרנא
אי יאוש קנס מדאורייתא וקאמר דליח ני׳ חשש קידושין
אפי׳ אי טמא דיאוש קנה מדאירייחא או דדננן כנלענ״ד
נטן בדברי הרמנ״ם וכן צריך לפרש מה שהניא הרא״ש
הך עונדא דרנא נדף לב ע״ב זליח דחש להא דר״ש
דסתס גזיצה ייאוש מגלים הייטדהי' חששא מררנקונהא
מתוק מה שדקדקט לעיל דלא חשש משוס האדרב אשי
דנגזלן ישרן! מסחמ'מייאש הייטכמ״סהנ״ח יז״א ן1א מדרנט
נט״ש לעיל וטלי האי לא חיישיק דאפי׳ לאתריאמאיט
אצא חששא דרבנן כג״ל
נחמם עיין «׳׳ש שהניא קושי׳ הנ״י על הטור ח״ס
סי׳ רח ש״כ חמסן הוא גזלן דניייהס דהא הטור
כ׳ לשק סימלה נסי׳ שנ׳יט אמי׳ נחן דמים והפציר עד
שמחיצה הרי עוני על לא תחמוד * ובאמת קשה ק על
הרמנ״ס ש״כנפי׳ מה״ל עדות וק העובר על גזל דבריהם
הרי הוא פסיל מדניייהס כיצד החמסנים והם הלוקחין
קרקע ולמס קיא לו גזל דבריהם הא שנר על לאחחגעד •
גניאהלענ׳דדס׳׳ל להרמלס יאיט שנר על לא תחמוד עד
שקנה אוחו קטן גמור להיות שלו כדמשמע מלשוט כמבואר
גשלנו׳ש לשוט ואיט שני גלאו עי שיקנה התק שחומד

יצא

אן

סי כ־ח.

י״׳ל

שיעשה נו קטן כגון שנתן דמים ואמר הנגזל רוצה
אט זגךי׳ל תלוי׳ וזנק זניט זניט או אפי׳ לא אמר רוצה
אט וקנה בשיט מעשה אבל אם לא אמד רוצה אני ולא קנה
אותו בשיני מעשה איט שנד על לא חחמוי עד שקנס אותו
מנעליו דאיט אלא כחומר מר של חנירו יכל מקים שהוא
נרשוחא דמיי׳ איתא אנל כשקנה אוחו התק שכר על
לא תתמיד וא״כחמסן שלא ראיט שקנס אותו נשינו הן נכלל
גזלטן מריהם עמה מיושב מס שהקשה חו׳ 3למ דף ה׳
ע"נגניסאדצידתחמוי נלא דמי משמע יתיפוק לי׳דעונר
על לא תגזול וי״ל דעונר על שני לאוין והוא תמוה דהא
הקשו חוס׳ גד״פ איזה נשך י״ה לעטר עליו נשט לאוין
לאוין
מ'
עליו
ולעבור
אנזל
דלוקמי
וי־׳לנית דלאמלקי אגזל טסא משום דניחוק לעשה הנא נמי
א״כ לא שייך לענור עליו נשט לאמן ולפמ״ש א״ש יאיכא
נגזל תרי צאוין אחי על הדמים ואחד על החפץ דלא תנזל
שנר על דמי׳ אפי׳ אינו קיל החפן ולא תחמוד שנר על התק
נשעה שששה נה קטן ומשמע צהו לאינשי דוקא נלא דמים
אנלהאמת הוא שעני־ על לא תחמוד נשעח קטן אפי׳נחן
דמים וק משייע נריש חמורה דמקשה הש״ס על רנא דאמר
כל מלתא לאחר רחמנא לא תעניד אי עניד לא תהני
ממתני׳ דהגיזל עצים ועשאן כלים וכוי ואמר שם במסקנא
דשיטיקינה א״ב ולכאורה איט מונן דמה מקשה הא ענר
כנר על לאו דגזילס נשעה שגזלה ובשעת קטן צא ענרמיוי
וצפמ״ש א״ש לבעת שקנה החפץ עצמו עבר על צאו דלא
תחמול ונזה יש ליישב מה שתשיב הרמלס שם החמסנים
בין פסולי דאורייתא ש״כ הגזלטם והחמסנים ול הלי נסי׳
ל״ד דטעות סופר הוא מ״ש והחמסנים ולפת״ש יש ליישב
דנתחילה מיידי כשהחמסן קונה אומי ועשה ט חנק וכמ״ש
שם דפסול משעה שתמס ואף דאמר בריש נ״מ דצא חחמוד
בלא ימי משמע צהו ס״ל להרמנ״ם דהיינו לפי הס״ד
דאמרינק מגו דחשיד אמחונא חשיד אשנועחא אבל לפי מס
דמסיקילא אמיינק מט דחשיד אממונא תשיד אשנועתא
י״ל להדר מסברא זו וכמ״ש ב״ס שיטה מקובצת שם ננ״מ
נשם הרא״ש ז׳־ל ומ״ש בסוף דבריו דחמסן גזל דבריהם כיצד
החמסטן וכי' הייט כמו .שתפרש שם מין שגזל קרקע או
חטף מטצטלין כיון דבקרקע איט קינה אותה כלל וכן
מטלטלים נשעת חשפה מש״ס אינו פסול אלא מדבריהם
ונזה ממילא מסולק תסיסת הליי על מהרי״ו של חמסן
פסולי מדאורייתא
הרי זו מקודשת ונו׳ כחג הל׳ש לשיטת הךמנ״ס
וסראנ״דדס״לאפי׳הינא יקנה ניאוש ושינוי ישו'
ציייך הלוקח להחזיר דמים ע״כ צ״ל דהנא מיירי בגנב
שאינו מפורסם ומשוס מקנת השוק ולענ״דדז״א ללא ־חצינו
נזה תקנת השוק ותו דסא נחקנת השוק אק צריך לשלם
ללוקח אלא הדמים שנתן וכיון דאשה מתקדשת נפרוטה
אין שישר לדמי קדושין וכס״ג ל תו׳ בכתוטת דף פ״ו גני
המוכר פטר חוב וחזי ומחל דצריך לשלם לס דמים מייט
דגרמיכשמקישאשהנש״ח ומחצו א״צלשלס לס אלק פרוטה
ולא סמכה דעתס ותו דאי ניסא משוס חקנחהשוק ע״נ
צ״ל דאי ל״ה צא תרצה אשה להתקדש דמסאי טעמא הוא
חקנח השוק נמכר שלא יחוש הלוקח אס הוא נזל אך ז״א
דנשלחאגני מכירה איכא ני׳ משוס מקנח השוק אפי׳ קודם
יאוש אבל גני אשהצא שייך תקנה זו כיון דקח־סיאושאיט
מקודשת פשיטא דהיא צריכה להחזיר לו החפץ בחינם א״כ
מס חקנה יש נו ולכאורה נראה ליישב כמ״ש הש״כנח״משס
זסא דנתב הרמנ״ס דנגנב שאינו מפורסם א״צ להחזיר לו
הדמים לאו משוס תקנת השוק אלא אפי׳ נמוחר הדמים א״צ
ליחן כיק דקנה בשוגג ע״שונלענ״רדמוכרח כן סהש״ם מהא
דאיתא ננ״קדף קט ו דמשט רב יוסף כאן לפני יאוש וכאן
לאחר היאוש ורב זניד משט דפליגי אי קנה שיטי דשות
ואת׳יכ יאוש וע״כ לשטי׳ דרב זביד הא יאמר רב היין עם
הראשון דהיינו הגנב איט אצא לגנות ממט מעות שהרי
אין החפץ נידו א״נ קשה לדעת הרמנ״ס דהא הדמים יטל
ציקח אשי׳ מלוקח וא״ל דהתס משוס מקנת השוק ז׳א דהא

שם

מש״ה .

ספר המקנה <ספר הפלאה> הורוויץ ,פינחס בן צבי הירש הלוי עמוד מס (390הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ק*א הלכוד!

קזי^ן

ומחי חחח ידו אלא עדיפא משני דלפון הברייתא אס,
אתה ימל לזנוח מסתמא מיירי שמר בא ליד ישראל
ועוד נראה דמ״ש היש״ש דמיירי בשעת מלחייה א״א לומר
דחיירי נשעה מלחמה .ממש דא״כ פשיטא השתא גופא שרי
ממונא חיבעי׳ כדאי* בסנהדרין דף ע״ד גני רודף אלא
דעיקי הוא אף לאחד המלחמה שכנר כבש דאז גוש להרגה
אסור אע״ה גזילס מותר מן התודה וא״נ יפה ל הרשב״א
ז״ל דאין לאי׳ מדברי רש׳* ז״ל ונראה לעלד ,דגה מדברי.
רש״י בסוכה אין ראי׳ דלא צריו להבין הא דקאמר החם
דהוי יאוש וסח מי״ל דסתם גזילה מנרי לא הזי יאה
ועלים ולכאורה הי׳ נראה לי ע״פ מ״ש הסמ״ע נסי׳שס׳ת
מניאו לעיל ברינן סי׳ זה דאע״ג דלא הוי יאוש בגזלן
'"־גנרי אבל כשמכרו לישי־אל הוי יאה ע׳׳ש א״כ י״ל דמשום
הכי שיש״י שגזלו מישראל דאי גזלו סן הנכרי הא לא
מיאשמשוסדדיינובגיתא אלא דמסתמא גזל מישראל Vw
ודאי מיאש כשמכין גזלן לישראל אן ז״א חדא דמשמע־שם.
דאש׳ ניד הנכרי הוי יאוש ותו דאפי׳ כשבא ציד ישראל
הוי יאוש שלא מדעת שהרי אץ הנגזל יודע שמכרן לישרן!
(העיקר נראה דצ״ל כיין דקסתמא נשתקע ניד עמ״ס מסתמא
חנש הנעלים ולא היי ישלים להוציא ממנו מ״מ נראה
דנהידאיןיאוש לקרקע ולשלס בחזקת נעלים שמדחמ״ת
,
לא עייף מאנידה כיון שנעליס נתייאשו מלהוציא מיד הגזלן
לא עדיף מאנידה לפני יאוש דאע״ג דנחזקת נעלים שמות
מ״ת כיון שהוא אניד מנעלים קי״לראנידה נכרי א״צ להחזיר
א״ככי גזלו מנכרי אע״גדאין יאה לקרקע .מי" כיון שאין
נעלים יטלין להוציא והוא אטד מנעלים לא עדיף מאניות
גניי "שא׳כ בישראל כיון דאין יחוש לקרקע הוי כמוצא
אביר׳ לפני יאה ושפיר איצניד׳ לפרש רש״י ז״ל דוק’שגזלו מישיש
ונזה ניאס לענ״ד ליישב קושיות התוספות ננ״ק שסדאמר
רב אשי לשמעיה זיל חזי אי מכו״ס אייתילי אידישראל
לא אייתי לי והקשה חוס׳ הא קי״ל גשנח עש״סאסור
וחית הרשנ״א נחשיבה וז״ל מפרשינו רנוחי דהפקר הוי
זחלוי להו לנר ספרדיסא וק כתב הלמוקי יוסף ז״לננ״ק
*,
שה ואין לומד דסוא ספקי■ ממש יא'כ ישיאל נמי
(לפמ״ש א״ש לש מאי דק•"( גל המחובר לק-הע כקרקע.
ומסתמא עדיין צריח ׳לארעא מילא לקטן העסיס וא״כ'
אף מתייאש מהן הא קי״ל דאין יאוש לקרקע אלא
דעכ״פ סוס כאנידה כנ״ל א״נ בנכרי שיי בישראל.
*
אסור * כנלע״ד ליישב דברי הרשנ״א וה־״ן r׳.׳5
שוב מצאחי בש״מ בשם הרמ״ה שכתב בההוא דדב אשי
עיקר הא מילחאמשו© דקי״ל אנידתעש״ס מותרחוהוא
מכוון למ״ש וינואר עת־ נסמוך הרי דאין לט מי שמתיר
נזילת עכו״ס ונראה שד די״ל אף דנסתמא דצמרא נפי
המקבל חד להתיר עשקו וחד להתיר גזול שנתקשה נזה
החום׳ שסמהני קראי דמייתי נמחל ותירצו תום׳ דאיצטרכו
לדרשא אחריתי והוא דחוק דאכתי קשה אמאילאנילוף
מפשטא דקרא דאמר רחמנא דיוצא ביובל משסע דקודס
היובל אסור לצאת ממט * ולולי יבריהס היה נראה
דהא דקאמר שם למישרי גזילו הייט בהפקעת הלואחו
דומיא דששק דנתב כיה ריעך וכן משמע מלשון הש״ס
זאמר וצריש דאי כחב רחמנא ששק ה״א דצא אתי.
בידיה אבל גזילו דאתי לידיה ולא קאמר דקאתי לידי.
הראל נאיסודא ולפמ״ש דאיירי בהפקעת הלואחו א״ש •
חמנס ביאס לפענ״ד דסא דמשמע מכל הפוסקים לאם
נזילת עט״ס מותר קונס אומה הישיאל מיד ואס גזילו
חסור איט קינס אוחי עי שעשה נו שיטי נראה
דהיינו טעמא משוס יקי״ל בריש חמורה כל מולחא דאמר
רחמנא נא תעביד אי עניד לא מהט ופריך התס והרי
גזל חפה קונה נשיטי ומשני דאמר רחמנא כעין שגזל
יחזיר אכל קייס צנן ממילא דאיט מוגה נמשיכה משום
יאמר רחמנא לא תענוד וה״הנגזל עכו״ם למ׳דדאסור
אש/לאניי דס״ל דמהניהרי אמרה התורה בפירוש והשיב
סגזילה שאיט קונס נמשיכה ולפ״ז צראס דלפמ״שצעיל
גבי חמם הא דכחב רחמנא הרי צאזין לא חגזול ולא
;החשד שיש תו*0־3ריאנ״« *ף לדצא תגזול קאיעל

ס׳י כ׳זז

דמי שיווי החסך אבל אסי טחן .למיו לא עגר על לאו
דלא תגזול ולאו דצא תחמוד קאי על גיף החפן דגל
שחמדו וקנאה להיות שלו עמר על לאו ללא חתמתי
כמ״ש הטור נסי׳ שנ״ד נשה הרמנ״ס א״כ נלאו דלא
תחמוד כתיב מפורש בית רעיך וכל אשר לרעיך ונגזיצח
צכרי ליכא אלא לאו דלא תגזול אנל צא תחמוד נתמעט
מיעיך כשנותן דמיו אין נו איסור א״כ שפיר קנה אותו
וכמ״ש לעיל 7הא דאמר בריש חמורה נגזל דאמר רחמנא
לא חעגיי הייט לאו דלא תחמוד דלאו דגזילהכנרעני
משעה שגזלה י ונזה תובן מה שתירצו תום' נהגוול
•
די־נ אשי דאמי לשמעיה דעתי היה מתחלה ק
וצייך להבין דמאי חילוק יש אם היא של ישראל או שמא
.שלעט״ס ולפמ״ש א״ש ינשל ישראל אף כשנותן דמיו אסור
ליטול בלא רצוט משים לא סחחוד אבל נשל עכו״ם כיון
שנותן דמיו אין נו איסור משים לא תחמוד דריעך אמר
רחמנא אלא בשביל שלא יהא חילול השם נפט הנכרי
אמר מרי מפנל דמי י ונזה מחוק היטב ממילא דברי
רש״י בסונה מאב דסתס עכו״ס גזלי מישראל דאף דגזל
פכו״ם אסור מ״ח כשדעתו ליחן דמיו אין נו איסור כההיא
דר׳ אשידאמר לשמש־ חזי אידנכרי ונו׳ וש׳התו׳דהייט
שיתו ימיה א״כ הי׳ תקנה נזה אף שקצץ ישראל אדעתא
שישלם דמים לנגזל דהאנל״ז ליעת הרמנ״ס ביאוש ושנוי
רשות צריך ליתף־מים לנגזל וקונה גופא ושפיר קרינן לנס
נזה מתוק מה שהקשה נספר שעד אפרים על הרמנ״ם
.דנגנינח שחי כ׳ לעבור נלאו ונגזילס משמע מדבריו דאין
ט אלא איפור וצריך להחזיר לנכרי ולפמ״ש י״ל דהחם
מיירי דאפי׳ אס רוצה ליחן דמיו צריך להשיב הגזילה עצמו
משום חילול השם ולפ״ז א״ש מ״שהרמ״אדאס קידש בנזילות
ונגניבוח כוחי מקודשת מן החורה כיון דאין צריך להחזיר
אצא המשח וגלף המילה שלו ששר יכול לקדש נו חחסאשס
מן התורה ואץ להקשות כשתצטרך האשהליתן דמיה נמס
התקדש ז״א דננר הקשה הנ״י על הרמנ״ס דאשלו אחד
יאוש ושינוי רשות צריך להחזיר הדמים במאי תתקדש וחי׳
־דאין צריכה ליתן דמים מפני תקנח השוק וא״כ ה״נ י״ל
כאן ועוד י״ל לחיוב הדמיה איט אלא לגזלן שנתחייב הגזלן
משעת הנזילה ליחן אבל הלוקח ממט פשרי מדמיו שון
.שהוא לא גזל אך מ״ש הנ״ש צמ״ד גזל גוי אסור הלוקח
ממט מותר אין נו טעסחיא כיון הגזלן צא קנה נמה קנה
הלוקח וחו דחף אס נימא דהלוקח קנס מחטאם הגזלן
צא קנה נמה תתקדש לו אבל לפמ״ש דאין צריך ליתןאלח
דמיו א״ש  /ושד נראה דיש להניא ראי׳ דגזיצת הנכרי איט
קינה דהא ‘השה על דעת השר נת״ס סי׳ שס׳יח דסיזם
מילה כישראל יאוש נעלים כמו שהביאנו לעיל (יהא דפליט
ר״ש ורבנן נח״כ נמשכט ולא הגזול והביאו התו׳ נמרונס
דף ס״ז נד״ה משכב נתנרי׳ והחס ע״נ בישראל דהא נכרי
איט מטמא בזיבה מן המורה וצ״ל דמיירי שגנ 3או גזל ישראל
מנכרי דנש־י משתחא לא מייאש הרי דמונת דאש׳ נזילת
נכריאיט קינה ולפמ״ש לשל דבגזיל׳ נכרי קונס אותו ונותן
דמיה משום דלית ני׳ צאו דלא תחמוד א״כאכתיקשה אמאי
איט מטמאה משכנו ואפשר דהכא מיירי שאינו רוצה לקטת
אם יצטרך לתת דמיו א״כ אינא לאו דגזילס אך יש ליישב
הך דמשנבו נע״א דסא נל״ז קשה למאי דקי״ליאושצחוד
לא קנה במאי פליגי ר״ש ורנק ותו דהוה ליה
להקשות מברייתא זו על רנה דסנירא לי׳ ייאוש לחוד
לא קנה אלא נראה דהתה צא מיירי נגנב ונגזלן עצמן אלא
שמכק ופליגי אי הוי יאוש נעלים ניד גנב וגזלן דהוי יאוש
ושיטי רשות א״כ ששר י״ל ימיירי בגנב וגזלן נכרי שמכרן
לישראל ישון לגזלן נכרי נסתחא לא מייאש • אך לפמ״ש
הסמ״ע נשטת הרמנ״ס והניאט לעיל יאף בגזלן כשמכרן
לישראל מסתמא מיאש י״ל דנעליס לא ידש מן המשרה
והוי יאוש שלא מדעת ולא הוי יאוש ומס מתוק נמי מס
שהקשה על ׳הטור מהא דאמר רנא בקידושין דף נ*נ לית
חש להא דר״ש משמע יאפי׳ נישראל לא הוי יאוש י ומר
נחרט לעיל די״ל דרנא לשיטתו יס״ליאיש פלא מדעת היי
יאוש שקי פלגגחא דל״ש ורנק נגול! ונגנב ישראל ולפמ״ש
הוא
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ויי

מכילתא פרשת יתרו

קו המדה

דרשינן לה סמוכין ובחו״כ פרשת קדושים דרשינן לא תגנובו לא
תכחשו ולא תשקרי איש כעמיתו ולא תשבעו גשמי לשקר הא אם
גנבת סופך לנחם סופך לשקר סופך להישבע כשמי לשקר :שנאמר
הגנוב רצוח ונאוף .וסיפא דקרא והשבע לשקר ימייתי דהגונב סוף
לישבע לשקר וכן מייתי ממקרא
השני דחשיכ אלה וכחש כהדי גנב שנאמר הגנוב רצוח ונאוף (ירמיה ז) .וכתיב אלה
שהגנב מכחיש ונשבע לשקר :לכך וכחש ורצות וגנוב ונאוף (היש? ד) .כתיב זכור את
נתנו עשרת הדברות חמשה מל יום השבת לקדשו וכנגדו כתיב לא תענה מגיד
לוח זה וחמשה על לוח זה .כדי הכתוב שכל מי שמחלל את השבת מעיד לפני מי
ללמד שחמש אלו הם כנגד אלו שאמר והיה העולם שלא ברא עולמו לששה ימים
והעובר באחד מחמשה דברות שעל ולא נח בשביעי וכל מי שמשמר את השבת מעיד
לוח זה מעלה עליו הכתוב כאלו לפני מי שאמר והיה העולם שברא עולמו לששה
עובר על מה שנכתב בלוח השני ימים ונח בשביעי שנא׳ ואתם עדי נאם ה׳ (ישעיה ה).
כנגדו כדאמר לעיל כתיב לא יהיה כתיב כבד את אביך ואת אמך וכנגדו כתיב לא
לך וכנגדו כתיב לא תנאף מגיד תחמוד מגיד הכתוב שכל מי שהוא חומד סוף מוליד
הכתוב שכל מי שעובד ע״ז כאלו בן .שהוא מקלל את אביו !»] (ואת אמו) ומכבד למי
מנאף וכו׳ ובמכילתא דרשב״י איתא שאינו אביו לכך נתנו עשרת הדברות חמשה על
דכל עשרת הדברות כולן תפוסין לוח זה וחמשה על לוח זה דברי ר׳ חנינא בן גמליאל
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הר אפרים

אמרינן בזה דאם יעבור זהו עונשו שלא יקבל שכרו ולא יותר ,אלא
שאם עבר עליה נענש ,וה״נ יש לפרש בדברי התרגום יונתן במ״ש
ליט דמזלזל איקרא דאבוי ודאמיה ,דכוונתי באופן שמזלזל ,ומסתבר
לומר דבכה״ג מיירי כגון שצוה עליו אביו לכבדו והוא מסרב דבזה

זם בזה פרץ אדם באחד מהן סופו
לפרוץ בכולן :עשרה על לוח זה
ועשרה על לוח זה שנאמר וכו׳
ויכתבם על שני לוחות .חכמים
דרשי מדכתיב ויכתבס ולא כתיב
ויכתוב משמע דקאי על כל עשרת
הדברות שכתבם כפולים עשרה
על לוח זה ועשרה על לוח זה:
תאומי צביה .נדרש על לוחות

!יי

וחכמים אומרים עשרה על לוח זה ועשרה על לוח
זה שנאמר את הדברים האלה דבר ה׳  wויכתבם
על שני לוחות אבנים (דברים ו) .ואומר שני שדיך
כשני עפרים תאומי צביה (™ש ד) ואומר ידיו גלילי
זהב ממולאים בתרשיש (שם י):
לא תחמוד [ולהלן הוא אומר ולא תתאוה לחייב
על התאוה בפני עצמה ועל החמדה בפני
עצמה] .רבי אומר כתוב אחד אומר לא תחמוד וכתוב
אחד אומר ולא תתאוה כיצד יתקיימו שני מקראות
[הללו ןגן לומר לך שאם התאוה סופו לחמוד שנאמר
ולא תתאוה ולא תחמוד (מנין שאם) חמד שסופו
לאנוס ולגזול (ת״ל) וחמדו שדות וגזלו] (הרי זה
אזהרה לעוקף אחר הנואף) לא תחמוד בית רעך
כלל ועבדו ואמתו ושורו וחמורו פרט כלל ופרט
אין

הוא עובר גם על מ״ע דמורא ,לפיכך
קאיס בארור ,אבל מי שאינו נזהר
לקיים מצות כבוד ואינו מזלזל

בכבודם ,דאינו מבטל אלא מ״ע
דכבד את אביך ואת אמך כיון
דמתן שכרה כתוב בצדה י״ל דאין
לו עונש אחר אלא עונשו הוא
שאינו מקבל שכר ולא יותר ,ולא
קשה מהתם על פירפ״י ,אמנם
מברייתא דמכילתא קשה דהכא
הרי מיירי מל מצות כבוד לחוד,
דכתיב על זה למען יאריכון ימיך,
ומבואר הכא להדיא שאס אינו
מקיים מצות כבוד אב ואס הרי
הוא נענש:

לא תחמוד בית רעך כלל ועבדו
ואמתו ושורו וחמורו פרט.
מדלא חשיב בפרט גס אשתו
כדכתיב בקרא אשת רעך ועבדו

ואמתו ושורו וחמורו ,יראה מכאן
דלאו כהדדי נינהו ,דעבדו ואמתו
ושורו וחמורו הם רכושו ,ושפיר הוי
בכללא דכל אשר לרעך ,משא״כ
אשה הרי אינה רכושו וממונו של
הבעל ,ולא תחמוד אשת רעך דכ׳
רחמנא הוא איסור מיוחד שאסרה
תורה ,ולא הוי אתי מכללא דכל
אשר לרעך כיון דאינה ממונו ,וה״ג
ביארנו בקה״מ את דברי הזי״ר
לגבי בתו דאינה בכלל דכל אשר לרעך ,ולפ״ז יש לדון עג דברי
הלח״מ כפ״א מהלכות גזילה שהביא דעת הסמ״ג דס״ל דלא
תחמוד ולא תתאוה הכל אמד הוא ,ומולק על הרמב״ם דסבר דלא
תחמוד ולא תתאוה הם שני לאוין ,וכתב הסמ״ג להוכיח מהא
דמצינו כתוב בדברות אחרונות לא תחמוד אשת רעך ולא תתאוה

הברית וכתיב תאומי שהיו תאומים
בכתיבה שבכל אחד היו עשרת
הדברות :ואומר ידיו גלילי זהב.
המשיל הלוחות לידים מה ידים
שנים וכל מה שביד זה יש ביד
השני כן לוחות כל מה שהיה כתיב
בלוח זה היה נמי כתוב בלוח שני :רבי אומר כתוב אחד אומר
לא תחמוד יכו׳ .בילקוט ליתא זה ונוסחא דקמן מייתי הרמב״ס
בסה״מ מל״ת רס״ו בשם המכילתא וביארה הכי שאם ראה דבר
יפה אצל אחד אם גברה מחשבתו עליו והתאוה בו עבר על לא
תתאוה ואס התעסק באהבת הדבר ההוא עד שישתדל להגיעו אצלו
ולא יסור מחלות פניו ולהכביד עליו שימכרנו לו או יחליף אותו אליו
במה שהוא יותר טוב ממנו הנה כבר מנר על לא תחמוד ג״כ אחר
שקנה הדבר שהיה לחברו ולא היה רצונו למכרו אבל הכביד עליו
והערים עד שלקחו ויהיה שלו כבר מבר שני לאוין לא תתאוה ולא

בית רעך ,ואם נימא כהרמב״ס אחי שהחמיר בבית יותר מבאשת
איש ,שבבית עובר בשני לאוין ובא״א עובר בלאו אחד ולא יתכן
לומר כן ,אלא בע״כ דהחימוד והתאוה הכל אחד ,וכפל מלה הוא,
וכ״כ הסמ״ק במצוה י״ט ,וכתב הלח״מ שנראה מדברי הסמ״ג

תחמוד והו׳ הנה ההפרש בין לא תתאוה ולא תחמוד ש״כ :כסופו

שלא היה לפניו הגירסא בספרי הרמב״ם כמו שהוא לפנינו,

לאנוס ולגזול .סי׳ הרמב״ם בסה״מ ואס נמנע האיש ההוא מלמכור
או להחליפו באהבתו בדבר ההוא הנה הוא יקחהו באונם
או
והכרח בחוזק אהבתו בדבר ההוא בנפשו עובר על לא תגזול ע״כ כלומר דעובר גם בלאו דגזילה והכי כתב הרמב״ם להדיא בפ״א
מהלכות גזילה הי״ב שעבר בשלשה לא וין :הרי זה אזהרה לעוקף אחר הנואף .הנר״א מחק המאמר מכאן וגורם ליה למפלה גבי לא
תנאף שמעון בן ערפון אומר לא תנאף אזכרה לעוקף אחר המנאף והוא פ״פ הש״ס בשבועות מ״ז ע״ב והתם הגירסא לעוקב ופירש״י
להרגיל לו נשים לניאוף והסמ״ג בל״ת ק״ג פירש בשם הערוך מלשק עקב שהולך על עקיביו להביא לחבירו נשים ובגמרא החם דרשינן
לא תנאף לא תנאיף :בית רעך כלל .כל מה שיש בביתו במשמע:
שהרמב״ם בפ״א מהלכות נזילה ה״י כתב להדיא כל המחאוה ביתו

יצא

הגהות הגר "א

[א] מיותר :

[ב] וגו׳:

[ג] לחייב על התאוה בס״ע ועל החיסור בס׳׳ע ולומר לך כו׳ ואם חסד סוסו לאנוס ולנזול שנאסר וחסדי בו׳:
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מכילתא פרשת יתרו

קו הפדה

אי אשתו וכליו של חבירו וכו׳ עבר בנא תעשה שנאמר לא תתאוה יצא שאתה חומד בתו לבנך .פירש בזי״ר שיכול הוא לקדשה שלא
ע״כ ,ובטעמו של הרמנ״ם דגם על אשתו עובר בלא תתאוה ,כתב ברצון אביה וא״ח הא קטנה אינו יכול לקדשה שלא ברצון אביה
הלח״מ דהוי בכלל כל אשר לרעך פ״כ ,אמנם מברייתא דקמן משמע וי״ל דפכ״פ מוכח דזה אינו בכלל לא תחמוד ע״כ כלומר דבקרא
דאשת רעך לא הוי בכלל כל אשר לרעך וכפמ״ש ,והיינו טעמא כתיב כל אשר לרעך והיינו דוקא דבר שהוא רכוש של חבירו אבל
דהסמ״ג שכתב דאם נימא דלא
בתו אינו רכושו דאפ״ג שיכיל
תחמוד ולא תתאוה הם שני לאוין ,אין בכלל אלא מה שבפרט כשהוא אומר וכל אשר לקדשה זהו זכות מיוחדת שנתנה

לרעך חזר וכלל אי כלל כלל הראשון ( wהרי אמרת
(אלא חזר וכלל) כלל ופרט אין בכלל אלא מה
שבפרט [אלא חזר וכלל]) אי אתה דן אלא״_כעין
הפרט מה הפרט מפורש בדבר שהוא קונה ומקנה
אף ( &1כלל (מפורש) בדבר) שהוא קונה ומקנה .אי
מה הפרט מפורש בנכסים המטלטלין שאין להם
אחריות אף אין לי אלא נכסים המטלטלין שאין להם
אחריות כשהוא אומר במשנה תורה שדהו [גן מה
הפרט מפורש בדבר שהוא קונה ומקנה אף [כן (אין
לי אלא בדבר) שהוא קונה ומקנה( .אי מה) [ומה]
הפרט מפורש בדבר שאינו בא ברשותך אלא ברצון
בעלים אף אין לי אלא דבר שאי אפשר לבא ברשותך
אלא ברצון בעלים יצא שאתה חומד בתו לבנך או
בנו לבתך .או אפילו חומד בדבור ת״ל לא תחמוד
כסף וזהב עליהם [ין מה להלן עד שעושה מעשה
אף כאן עד שעושה מעשה :
וכל

לו התורה אבל אין הבת ממונו של
האב לגבי קידושין :אף כאן עד

אתי שהחומד בית חבירו יהא
עובר בשני לאוין והחומר אשת
חבירו יהא עובר בלאו אחד ,משום
שעושה מפשה .פד שיקח החפץ
בכלל
דאין לנו לומר דאשה הוי
שחמד ואז הוא נגמר הלאו דלא
כל אשר לרעך ,ושפיר תמה שלא
תחמוד וכ״כ הסמ״ק במצוה י״ט
יותר
יתכן לומר שהחמיר בבית
שלא לחמוד דכתיב לא תחמוד
מבאשת איש ,ולכן הוכיח מכאן
ואע״ג דאמרינן במכילתא יכול
דלא תחמוד ולא תתאוה הכל אחד,
בדברים ת״ל ולקחת מה להלן
ואין בזה שני לאוין ,וע׳׳פ האמור
מעשה אף כאן מעשה מכל מקום
דלא תחמוד אשת רעך דכתב
נראה שאף בלב אסור אך אינו
רחמנא הוא איסור מיוחד ולאו
נגמר להתחייב עליו פד שיעשה
בכלל רכושו וממונו הוא ,אמינא
מעשה ע״כ והרמב״ס 3םה״מ ל״ת
לולא דמסתפינא לדון דהא דאיתא
רס״ה כתב הזהירנו מהשים
להלן במכילתא דאינו עובר בלאו
מחשבתנו לפשות תחבולה כדי
דלא תחמוד ,אלא פד שיקח החנק
לקנות מה שברשות זולתינו מאחינו
שחמד בו ,ודרשינן לה בגז״ש מהא
והוא אמרו לא תחמוד בית רעך
ולשון מכילתא לא תחמוד יכול
וכתיב לא תחמוד כסף וזהב
עליהם ולקחת לך ,מה להלן עד שעושה מעשה אף כאן עד שעושה אפילו חומד בדבור ת״ל לא תחמוד כסף וזהב ולקחת מה להלן פד
מעשה ,שאפשר לומר דגז״ש זו לא נאמרה אלא לגבי חומד ממונו שיעשה מעשה הנה יתבאר לך כי זה הלאו מזהיר מהערים עד
של חבירו כדכתיב בקרא לא תחמוד כסף וזהב ולקחת לך ,בזה הוא שנקח לעצמנו הדבר שאנחנו חומדים אותו פ״כ וממ״ש בתחילת
דאינו עובר בל״ת דלא תחמוד אלא א״כ עשה מעשה כגון שלקח
דבריו
החפץ שחמד ט ,אבל בחומד_א£פו£-ל,חביךו_איכא למימר דאינו בכלל גז״ש זו ,והתם אע״פ שלא עשה מעשה אלא חמד בלב הרי הוא
עובר בלא תחמוד ,ומוכרח הכי לפי שיטת הראב״ד בפ״א מהלכות גזילה־ה״ט ,דכתב שםהרמב״ם פכלהחומד עבדו או אמתו אוביתו
וכליו של חבירו ,והכביד עליו רעים והפציר בי עד שלקחו ממנו ,אע״פ שנתן לו דמים רבים ה״ז עיבר בל״ת שנאמר לא תחמוד ,ואין
לוקין על לאו זה מפני שאין בו מעשה וכו׳ ,והשיג עליו הראב״ד בחרתי חדא דס״ל דאינו עובר בלא תחמוד אלא א״כ נטל המפז שלא
ברצון המוכר ,והיינו היכי שלא אמר רוצה אני ,אבל אם אמר רוצה אני אינו עובר בלא תחמוד ,ועוד השיג על הא דכתב הרמב״ם דהוי
לאו שאין בו מעשה ,וכתב הראב״ד על זה לא ראיתי תימה גדול מזה והיכן מעשה גדול מנטילת החפץ ,וביאר הה״מ בדעת הראב״ד
דהני תרי מילי חדא שיטה היא ,דס״ל להראב״ד כיון דילפינן לה במכילתא דלא תחמוד הוא על ידי מעשה דוקא ,א״כ העבירה
היא מעשה הנטילה ,והיינו דוקא היכי שנטל החפץ שלא ברצון המוכר ,וכגון שלא אמר רוצה אני ,אבל אם אמר רוצה אני כיון
דמקחו קיים דלא גרע מתליוהו וזבין דזביניה זביני ,ליכא בזה לאו דלא תחמוד ,הנה מטאר שיטת הראב״ד דאין עוברין בלא תחמוד,
אלא א״כ היתה שם מעשה לקיחה שלא ברצון הבעלים ,משא״כ היכי שכבר אמר רוצה אני אין עוברין בלאו דלא תחמוד ,וצ״ב לפ״ז הרי
לא תחמוד נאמר נמי באשת חבירו דכתיב לא תחמוד אשת רעך ולדעת הרמב״ם מתבאר בפשיעות כגון שחמד אשת רעהו והשתדל

שבעלה יגרשנה וגרשה בעלה ונשאה זה דעובר בלא תחמוד ,וכ״כ הסמ״ע 3חו״מ סי׳ שנ״ט סקי״ט דנכהאי גוונא הוא דפובר על לא
תחמוד אשת רעך ,אבל לשיטת הראב״ד קשה איך משכחת לה לא תחמוד גבי אשת חבירו והרי מאמר שגרשה הא אמר רוצהראניך
דאל״כ לא הוי ניטו גט ,וא״כ נמצא דלקיחת האשה אחר שגרשה בעלה הוי בהיתר גמור ,ולא גרע מלקיחת חפץ בזמן שהמוכר אומר
רוצה אני דבכהאי גוונא אינו עובר בלא תחמוד ,אמנם עפמ״ש דשאני הוא לא תחמוד אשת רעך שאמר רחמנא ,מלא תחמוד עבדו ואמתו
ושורו וחמורו ,דהתם הוא דבעינן מעשה ,והעבירה היא מעשה הלקיחה והפקעת החפץ של חבירו ,משא״כ לא תחמוד הנאמר גבי
אשת חבירו התם אף בלא 'מעשה הוא עיבר בלא תחמוד ,על חמדת הלב בלבד ,לק״מ על הראב״ד:
אף כאן פד שעושה מעשה .בקו המדה פירשנו שאיסור לאו דלא תחמוד אינו נגמר עד שיעשה מעשה ,דהיינו שיקח החפץ שחמד גו1,

ובגדר מעשה דבעיק הכא נחלקו הרמב״ם והראב״ד בפ״א מהלכות גזילה ה״ט ,שיטת הרמב״ם דאע״ג דבעינן הכא מעשה אין
המעשה היא עיקר העבירה ,אלא עיקר האיסור הוא החמדה וההשתדלות לרצוחי שימכור ,והלקיחה הוא רק תנאי לאיסור ,שפל חמדת
הלב לבד הרי הוא עובר בלאו דלא תתאוה ,ואס השתדל והערים מד שלקח הדבר עובר גס בלא תחמוד ,אבל העבירה היא ההשתדלות,
לפיכך הוי לא תחמוד לאו שאין בו מעשה ,ולדעת הרמב״ם אף אם הלקיחה היתה ברצון הבעלים ,כגון שלאחר שהפציר בו והשתדל
שימכרנו אמר רוצה אני ,ולקח החפץ ברצון הבעלים ,עובר בנא תחמוד עבור ההשתדלות ,ושיטת הראב״ד דנטילת החפץ הוא

הגהות הגד״א

[א] אמרת לא אלא אי אתה דן כי׳:

[ב] אף כל דבר כי׳:

עיקר

[ג] הא אין יכול לומר כלשון אחריו אלא כלשון ראשון מה נו׳ •.
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פא

עיקר העבירה ,ולא תחמוד הוי לאו שיש בו מעשה ,והא דאין לוקין
עליו הוא משום שניתן להשבון שחייב להשיב החפץ לבעלים ,וכתב
הה״מ דהראב״ד לשיטתו שכתב דנטילת החפץ דבעינן הכא ,היינו
דוקא אס נטל שלא ברצון הבעלים ,אבל אם הפציר בו והשתדל עד

דבריו הזהירנו מהשים מחשבתנו וכר מביאר דעיקר העבירה היא
החימוד בלבד וכ״נ מסוף דבריו שכתב כי הלאו הזה מזהיר מהערים
וכו׳ והכי מוכח מדבריו בפ״א מהלכות נזילה ה״ט שכתב שאין
לוקין על לאו דלא תחמוד מפני שאין בו מעשה מיהו הראב״ד
השיג על הרמב״ם וסבר דלא
שאמר רוצה אני אינו עובר בלא
תחמוד הוי לאו שיש בי מעשה פרשה ט וכל העם רואים את הקולות רואין תחמוד ,דכיון שאמר רוצה אני לא
וכתב והיכן מעשה גדול מנטילת
הנראה ושומעין הנשמע דברי גרע מתליוהו וזבין דזביניה זביני,
המפץ וכ״נ משמע מנשון היראים ח ישמעאל .רבי עקיבא אומר רואין ושומעין הנראה ומבואר בדברי הה״מ דמאהר
(ונחצב) על שכראב״ד ס״ל דמעשה העבירה
במצוה רנ״ד שכתב לא תחמוד  wואין דבר שלא יצא מפי הגבורה
בית רעך וכו׳ וחימוד נקרא שלוקח הלוחות שנאמר קול ה׳ חוצב להבות אש וכל העם דלא תחמוד הוא נטילת החפץ של
דבר בעל כרחו מחמת שחומד אותו רואין קולי קולות ולפידי לפידים וכמה קולות היו חבירו ,מהאי טעמא הוא דבעינן
בא עליו בעקיפין שלא כדין ונותן וכמה לפידים היו אלא שהיו משמיעים את האדם דוקא שיקח אח החפץ באיפור
דמיו ע״כ ומבואר דס״ל שהעבירה לפי כחו שנאמר קול ה׳ בכח .דבר אחר  wלהודיע והיינו שיתן דמים ויקחנו שלא
היא מעשה הלקיחה:
שבחן של ישראל שכשעמדו כלן לפני הר סיני לקבל ברצון הבעלים ,דאז הוא דהוי
פרשה ט וכל העם רואים את את התורה היו שומעין את הדבור ומפרשים אותו עצם המעשה עבירה ,אמנם אם
הקולות
רואין שנאמר יסובבנהו יבוננהו שכיון שהיו שומעין הדבור נימא שהעבירה דלא תחמוד הוא
הנראה ושומעין הנשמע דברי ר׳ מפרשים אותו .ר׳ אליעזר אומר להודיע שבחן של החמדה והשתדלות להשיג החפץ,
ישמעאל .ר׳ ישמעאל ור״ע פליגי ישראל שכשעמדו כלם לפני הר סיני לקבל את אז אף אם בא החפץ לידי בהיתר
בפירושא דקרא דכחיב וכל העם התורה לא היו בהם סומין שנאמר וכל העם רואין כגון שאמר הבעלים בשעת מכירה
רואים אח הקולות ואת הלפידים (מגיד) [מנין] שלא היו בהם אלמים [שנאמר] רוצה אני ,כיון דזה שאמר רוצה
ההפצרה
מחמת
היה
ואת קול השופר ואת ההר עשן ויענו כל העם יחדו( m .ומלמד שלא היו בהן חרשין אני
הרי עבר על
וקסבר ר׳ ישמעאל דמלת רואים שנאמר כל אשר דבר ה׳ נעשה ונשמע .ומנין שלא וההשתדלות,
חוזר טל הלפידים ועל העשן שהם היו בהם חגרים שנאמר ויתיצבו בתחתית ההר ההשתדלות בלאו דלא תחמוד ,וזהו
דברים הנראים ואת קול השופר [רן (ומלמד) שלא היו בהם טפשים שנאמר אתה שיטת הרמב״ם ,ולמעלה ביארנו
שמפו וה״ז מקרא קצר ור״ע סבר הראת לדעת .רבי נתן אומר מנין אתה אומר שהראה בשיטת הראב״ד לגבי לאו דלא
דמלת רואים חוזר גס על הקולות המקום לאברהם אבינו גיהנם ומתן תורה וקריעת תחמוד אשת רעך ,דהתם ם׳׳ל
שהיו רואין אף דבר שדרכו לשמוע :ים סוף שנאמר ויהי השמש באה ועלטה היה והנה להראב״ד שהעבירה היא חמדת
ונחצב על הלוחות .שראו את הקול תנור (כראשית סז) זה גיהנם שנאמר ותנור לו הלב בלבד ,ולא בעינן גם מעשה,
היותו נחצב על הלומות :לפי כמו .בירושלים .ולפיד אש זה מתן תורה שנאמר וכל והא דדרשינן הכא במכילתא מגז״ש
בשמו״ר איתא כל אמד ואחד לפי העם רואים את הקולות ואת הלפידים .בין הגזרים דבעינן עד שיעשה מעשה ,כיינו
כחו הזקנים לפי כחן הבחורים האלה זה קריעת ים סוף שנאמר לגוזר ים סוף גבי ממון ורכוש של חבירו ,משא״כ
לפי כחן והקטנים כפי כחן לגזרים (תהלים קלו) .הראהו בית המקדש וסדר קרבנות לגבי אשת אבירו ,ועפ״ז אתי
והיונקים לפי כחן והנשים לפי שנאמר קחה לי עגלה משולשת וגו׳ הראהו ארבע לדעת הראב״ד דגבי אשת חבירו
כחן ואף משה לפי כחי וכו׳ בקול מלכיות שהן עתידין לשעבד את בניו שנאמר ויהי ליכא אלא לאו אחד ,ודלא כמ״ש
שהיה יכול סובלי ט״כ :להודיע השמש לבא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה הלח״מ לבאר בשיטת הרמב״ם
דגם באשת חבירו עובר בלא
שבחן .גירסת הגר״א וכל המס
חשכה
תתאוה ובלא תחמוד ,דאליבא
רואים להודיע יכו׳ פירוש דהאי
רואים הוא ראיה שכלית והבנה כדמפרש שהיו שומעין את הדבור דהרמב״ס משכחת לה שפיר כמ״ש שם הרמב״ם בהי״ב ,שהמתאוה
ומפרשים אותו שנאמר יסובבנהו יכוננהו ובספרי פרשת האזינו עובר בלאו אחד ,והקונה דבר שהתאוה בהפצר שהפציר בבעלים
איתא הכי יכוננהו בעשרת הדברות מלמד שהיה הדביר יוצא מפי עובר בשני לאוין בלא תחמוד ובלא תתאוה ,ושפיר משכחת לה גם
הקב״ה והיו ישראל מסתכנים בו ויודעים כמה מדרשים יש בו יכמה באשת רעהו בכהאי גוונא שאם התאוה בלב בלבד עובר בלא
הלכות יש בו וכמה ק״ו יש בי וכמה גז״ש יש בו :שנאמר אתה תתאוה ,ואם השתדל והערים על בעלה שיגרשנה ולאחר שגרשה
נשאה עובר גם בלאו דלא תחמוד ,משא״כ לדעת הראב״ד דלעולם
הראת לדעת .דריש לדעת שהיה להם דעה ישכל:
בעי שיעשה מעשה של איפור כגק שיקח החפץ שלא ברצון הבעלים,
שהחשיכה
ודבר זה לא משכחת לה באשת איש ,דהתס הנטילה בהיתר היא ואין ערך למעשה זו ,ועיקר האיסור הוא על החימוד בלב ,וא״כ היינו
לא תחמוד הייני לא תתאוה ,ואתי דלעולם גבי חומד אשת רעהו ליכא אלא לאו אחד ,ואפשר נמי לומר הכי בשיטת הסמ״ג שהביא
הלח״מ שם ,שהשיג על הרמב״ם דחשיב לא תתאוה ולא תחמוד לשני לאוין ,וכתב הסמ״ג כי לא ישכן לומר כן ,כי כשוב בדברות לא
תחמוד אשת רעך ולא תתאוה וכי׳ ,ילפי דבריו החמיר בבית יותר מבאשת איש ,וכתב ע״ז הלח״׳מ נראה מדבריו שלא היה לו בספרי
הרמב״ם ז״ל כל המתאוה ביתו ואשתו וכו׳ ,דא״כ היה לו להקשות דאיך עובר באשתו בלא חחאוה ע״כ ,וע״פ האמור י״ל דשפיר היה
לפניו הגירסא ברמב״ם אבל ס״ל כמ״ש אליבא דהראב״ד דלעולם גבי אשת חבירו ליכא אלא לאו אחד וכפמ״ש ,ומהאי טעמא השיג
על הרמב״ם וס״ל שלא יתכן להיות כן שיהא חמור בבית יותר מבאשח איש ,לכן הוכיח מכאן דלעולס ליכא שני לאוין ,אלא לא תחמוד
שומע
ולא תתאוה הכל אחד:

הגהות הגר״א

(א) וד׳נשפע :

[]s

של* נומב :

[נ] יכל הןס ר יאים :

[ד] יסנין:
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כה
סימן לד
כטור (סעין» י) .טבח שנמצא אחריו נבילה הרי
הוא כאילו אוכל נבילות לתיאבון כר .אין להקשונתן

אבל כאן א״א לומר ,שהרי בהדי[א] קתני * הכל עוברי[ם

הרי אפי׳ אי הוי משומד להכעיס פסול הוא[ ,די״ל]

על תשימון הלוה והמלוה והערב והעדי[ם] ,וי״ל דהכי

[ד] לאו דווקא נקט לתיאבון ,אלא דל״ת שיהא שוגג,

קאמר כדאמרינן בעלמ[א] לא תחמוד לאינשי בלא דמי

לזה אמר שהוא משומד לתיאבון לאפוקי שוגג ,ובאמת

משמע להו ,מדקאמר משמע להו ,ולא קאמר לא תחמוד

אי הוי אפי׳ להכעיס הוי פסול דלא בעינן רשע דחמס,

היינו בלא דמי ,משמע דאע״ג דפירושו של לא תחמוד

וק״ל .א״נ כמו שכתב הב״י בסמוך? שיש נפקותןא]

הוא בלא דמי ,אי משמע להר אפי׳ בדמי היו פסולי[ן] ,9

לענין תשובה ,דאם עשה להכעיס מיד אם עשה תשובה

דבתר משמעות[א] שלהן אזלינן ,וא״כ הי׳ מסופק [ר״י]

כשר ,אבל כאן דווק[א] [עד] שיעשה [תשובה ויוציא]

דלהיסד כגון הכא שפירושו של לא תשימון אפילו על

טריפה [מתחת ידו] בדבר חשוב ,ודו״ק.

עדי[ם] ומשמע להר למלוח ולוה דווק[א] ,ומסתפק לי׳

בכ״י (סעיך יט> .ואע״ג (דםו![ )6ד]פ״ק דמציעא
אמרו לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו וכו׳.

אי משמע להו הכי או לאו ,ועי״ל דמספקא לי׳ אפי׳
משמע להו ,אי אזלינן בתר משמעות שלהם ,דיש לחלק

הכי אי׳ שם בתום׳ פ׳ זה בורר 2וז״ל [בד״ה] מעיקר[א]

בין קולא שלהם או לחומרא ,ר״ל התא האמת סי׳ לא

סבור דמי קא יהיב וא״ת ולפסול מדאוריית[א] דקא עבר

תחמוד בלא דמי ,ואזלינן בתר משמעותן ,ואם משמע

אלא[ו] [דלא] תחמוד וי״ל דלא תחמוד משמע דלא יהיב

להו בדמי פסלינן להו ,אבל כאן שפירושו באמת אפי׳

דמי וכי יהיב דמי ליכא לא תחמוד כלל וא״ת והא

ערב ועדי[ם] ,ומשמעות שלהן דווק[א] ללוד .ולמלוה

דאמרינן [בפ״ק] דב״מי לא תחמוד בלא דמי משמע

ולא ערב ועדינם] ,דהיינו לקולא ,ומסתפקא לי׳ אי אזלינן

משמע ? היאך מסתפק ר״י ,כדאמרינן בעלמא לא תחמוד
לאנשי כר ,בשלמ[א] לא תחמוד באמת הכי פירושו,

להר וכו׳ ,כדאי׳ בב״י ,וקשה  4מאי מקשי התו[ס ],מב״מ ?לקולא או לאו ,ודו״ק________ _____________ .

הא אמרינן בב״מ דלהכי לא נחשד אשבוע[ה] שאינו
ברשותו ,מטעם [ד]לא תחמוד בלא דמי משמע להו,

ואע״ג דבאמת אפי׳ בדמי אסר להו לא חשיד אשבוע[ה],

בטור (סעיך כו) .כתב הרמב״םס! ומפריהי
יוני[ם] וכן מפרש טעמ[א] לפי שאינו [עוסק]
ביש״ע גבי קובי[א] וחזקתו שהוא אוכל מן
r

.

אזצרחחכמה,.

ה״נ מאי מקשין התו[ס׳] נהי דמדאוריית[א] אפי׳ בדמי,

הקובי[א]שהוא אבק גזל כר .הוצרך הרמב״ם לטעם

אפ״ה לא פסיל ,וצ״ל דקושי[א] שני׳ בתו[ס׳] ק״ל

שני ג״כ גבי קובי[א] ,דלתי׳ ראשון לא

דלינקטי׳ בהדי׳ שאר פסולין דרבנן [כ]דנקיט במתניתין,

הצריכות[א] בגמרןא] "( ,כר) [דתני] (ש)תולה בדעת

ולא לנקוט לשון הוסיפו ,דמקדמי דנא הי׳ להם (לפסלתו)

עצמו ,ותני תולה בדעת אחרי[ם] ,דלא מתוקמ[א] שפיר

[לפוסלו] ,וגם [מה] (שאמר) [שכתב] הטור  °שר״י

אלא לפי טעם שהיא אסמכת[א]  ,12וק״ל.

נסתפק [בערב ועדים] אי פסולין אי לאו משום דמשמע

בב״י (©עיףז לח) [ד״ה כתב הר״ר יקר] ונ״ל
טעם ריב״א דלגבי מלוה דרך להשביע אם חייב לו
ושמא הייב לו ממקום אחר ונשבע באמת כר *■•י.

כלל ,אבל קשה לפי תי׳ [התום׳] דהתם באמת הכי

קשה דהא משביעין על דעת ב״ד ,והיאך נשבע באמת4׳,

וראה עוד לקמן בסוף הסימן בטור וב״י.
סימן לד
ראה מהרש״ק,
דף ה ,ב.
סנהדרין כה ,ב.
 6דלא השימון עליו
סעיף טז.
והומים ס״ק יב.
אכן דעת התום׳ ב״ק סב ,א ד״ה
נשך למלוה ולוה.
חמסן ,אינה כן ,ואף שנותן דמים עובר בלא תחמוד ,אלא
שלא פסלוהו כיון דלאינשי בלא דמי משמע להו ,וכן משמע
מהתוס׳ ב״ק ל ,ב ד״ה וחכמים ובב״מ עב ,א ד״ה שטר.
[וכבר עמד החיד״א בספרו יוסף אומץ סי׳ ק״א על סתירת
התום׳] וה״ג אפשר לומר דהר״י אזיל בשיטה זו וכ״פ הרמב״ם
בפ״א מהל׳ גזילה ה״ט וכ״כ בסה״מ ל״ת רס״ה עיי״ש.
מדברי רבינו נלמוד שהמתכוין
במתני׳ ב״מ עה ,ב.
לעשות עבירה ע״י מעשה ,אף שנתברר שהמעשה שעשה

אינה עבירה ,הואיל ולדעתו עשה עבירה פסול הוא לעדות,
ויש להסמיך לזה הא דתניא בנזיר כג ,א ת״ר אישה הפרה
וה׳ יסלח לה ,באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה הכתוב
מדבר ,שהיא צריכה כפרה וסליחה ,וכשהיה מגיע ד״ע אצל
פסוק זה היה בוכה ,ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר
פ״י
ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחה וכו׳ ,ע״כ.
כעי״ז
סנהדרין כה ,א.
מהל׳ סנהדרין ה״ד.
כתב תלמידו המהרש״ק ,וראה חי׳ הר״ן וגליון הש״ם לרע״א
ראה בשו״ת הרמ״א סי׳ לט וסי׳ מ׳
סנהדרין שם.
מה שהאריך בביאור דברי הריב״א ,וראה לשון הריב״א כפי
שהובא באגודה פ׳ זה בורר סי׳ י״ז ,ועיין ד״מ השלם ,וב״ח,
וכ״כ המהרש״ק דטעם הב״י דחוק
וסמ״ע ס״ק סו.

להו[ ,8ג״כ] (א״כ) [קשה] ,נהי דמשמע להו [מ״מ]

פסולינן] [מ]דרבנן ,צ״ל דשאני הכא דאין להם הנאה
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אזלא

10

־ תקעח

ודרשת

ואתחנן — לא תחמוד

ג׳) .כי הוא כלל לכל החווה כולה .ובזמן החורבן
שהעמידו דבריהם על דין תורה חטאו בכפליים
(קושיא ד׳) ,שלא עשו הישר ולא עשו הטוב ,ולכן
לקו בכפליים ,ונחמתן ממילא הוא בכפליים,
ופשוט שמדה זו להעמיד הכל על דין תורה ולא
לעשות לפנים משורת הדין נובעת משנאת חנם,
והארכנו בזה במקום אחר שכל דרשות חז״ל על
החורבן עולים בקנה אחד.

איברא

דמש״כ החזו״א שצריך להיות ששכל
בני אדם מסכים עליהם ,פשוט שאין
כוונתו לדעת בעלי בתים שהוא היפך דעת תורה
כמש״כ הסמ״ע בחו״מ סי׳ ג׳ ,אלא לשכל הישר
של בני אדם תורניים אף שלא הגיעו להוראה,
וחכמי התורה שהגיעו להוראה עפ״י משפטי
התורה שנמסרו למשה מסיני כצירוף שכל בני

אדם התורניים באימוד מהו רצון השי״ת ,הם הם
הקובעים את הישר והטוב ,וכל זה פשוט וברור
וא״צ לפנים כלל.

והנה

בפרשת וארא (ו׳-כ״ו) כתיב "הוא אהרן
ומשה" אשר אמר ה׳ להם הוציאו בנ״י

ודוקרת

ויש לעיין עוד בהעמק הדבר בפרשת ראה שם
שהק׳ קושייתנו .ותיח באופן אחר וז״ל,
שם כתיב הישר והטוב ,משום דשם מיירי עיקרו
בדברים שבין אדם לחבירו ,כמשמעות ישר
שכתבנו ובפתיחה לספר בראשית ,ואח״כ והטוב
כעיני ה׳ שהוא השי״ת חפץ בזה ,אבל כאן
דעיקרו מדבר בקדשי שמים מש״ה תחילה הטוב
בעיני ה׳ שלא תגרמו בזה צערן של בני אדם ,וזהו
והישר בעיני בני אדם עכ״ל ,ונראה שמדוייק
בדבריו תירוץ לעוד קושיא אחת בסוגיא דידן,
דאם כך הוא רצונו יתברך שנעשה לפנים משורת
הדין ,למה כתב שורת הדין בתורה ,הו״ל לכתוב
מה שלפנים משורת הדין ,שהוא יהיה הדין ,אלא
שכן הוא חפץ ה׳ ,שנהיה ישרים בעיני הבריות,
וזהו הטוב בעיני ה׳ ,והישר בעיני האדם משתנה
מזמן לזמן ,וא״א לכתוב כל ציור וציור כמש״כ
הרמב״ן ,ולכן בתורה כתוב הדין שעליה כופין
בשוט ובשמתא לכו״ע ,אבל חפץ ה׳ הוא לעשות

הישר בעיני הבריות ,ומי יתן שחפץ ה׳ תהיה
לעשות הישר והטוב לפנים משורת הדין לגאלינו
אפילו כשאיננו ראויים בב״א.

מאח מצרים ,ושם בפסוק כ״ז כתיב הם
המדברים אל פרעה מלך מצרים וגו׳ "הוא טשה
ואהרן" ,ופירש״י בשם המכילתא דיש מקומות
שמקדים משה לאהרן ,ויש מקומות שמקדים
אהרן למשה ,לומר לך ששקולין כאחד ,וי״ל
דה״ה בנד״ד ,דלכן בפרשתנו כתיב ועשית הישר
והטוב ,ובפרשת ראה כתיב כי תעשה הטוב
והישר (קושיא א׳) ,לומר ששקולים הם ,שצריכים
לעשות משפטים שגם טובים בעיני שמים כפי

כענק לא תחמוד ולא תתאוה

משפטי חכמת התורה ,וגם ישרים בעיני אדם
ששכל בני אדם מסכים עליהם ,ושניהם שקולים,
דזה בלא זה לאו כלום הוא ,כי עיני אדם לבד,
הוא דעת בעלי בתים ,שהוא היפך התורה ועיני
שמים לבד ,הוא דין תורה שעליה נחרב ירושלים,
דצריכים לעשות לפנים משורת הדין ,ולכן
לפעמים הקדים הישר להטוב ופעמים הקדים
הטוב להישר להורות ששקולים הם כמו שנתבאר

(כ׳-י״ד) כתיב לא תחמוד בית רעך ,לא תחמוד
אשת רעך ,ועבדו ,ואמתו ,ושורו ,וחמורו ,וכל
אשר לרעך ,הרי שיש שני חילוקים בין דברות
הראשונות לדברות האחרונות בלאז זה ,א)

בס״ד.

שבדברות הראשונות הקדים בית רעך ובאחרונות

א) כתיג לא תחמוד אשת רעך ,ולא תתאוה
בית רעך ,שדהו ,ועבדו ,ואמתו,
שורו ,וחמורו ,וכל אשר לרעך ,ובפרשת יתרו
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וחקרת

תקעט

הקדים אשת רעך ,ב) בראשונות כתיב לא תחמוד
כשניהם ,אבל באחרונות כתיב לא תתאוה ,ורש״י
בפרשתנו כתב שאף לא תתאוה לשון חמדה הוא,
וא״כ קשה ביותר למה שינה לשון הכתוב בשני

הכרח ואונס ,ואם החומד לקחת כל חפץ הוא איש
נכבד ,שאם ישאל שאלה אור פניו לא יפילון,
אסור לשאול מעם רעהו מקח או "טתת" בלתי
אם ידע כי נתון יתן לו בנפש חפצה ולא ירע לבבו
בתתו לו עכ״ל ,ולכאד קשה דפתח במקח וממכר

 )3התרגום יונתן בשתי הדברות כתב דברים
נפלאים בלאו זה ,וז״ל ,ולא
יירוג חד מנכון ית ביתיה דחבריה ,ולא חקליה,
ולא עבדיה ,ולא אמתיה ,וכד ,ולא כל מאן דאית
לחבריה ,אדום בחובי חמודיא ,מלכותא מתגריא
בנכסיהון דבני נשא למיסב יתהון ,וגלותא אתיא
על עלמא ,ובפרשת יתרו הוסיף ועתירי נכסין
מתמסכנין עי״ש ,ותמוה למה דוקא עונשה של לא
תחמוד הוא עניות וגלות וצע״ג.

וסיים במתנה.

המקומות וצ״ע.

ג) בעירובין דף נד .א״ר אלעזר ,מאי דכתיב
חרות על הלוחות ,אלמלא לא
נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה
מישראל ,רב אחא בר יעקב אומר אין כל אומה
ולשון שולטת בהם ,שנאמר חרות על הלוחות על
תקרי חרות אלא חירות ע״כ ,ואינו מובן למה
שכחת התורה ושעבוד מלכיות תלויה בלוחות
ראשונות ולוחות שניות ,דמה ענין זה לדה וצ״ע.
ד) ביותר קשה מאחר דכתיב בסוף הפסוק
בשני הפרשיות "וכל אשר לרעך",
למה פרט הכתוב אשה ,בית ,שדה ,עבד ,אמה,
שור ,וחמור ,הול״ל בקיצור לא תחמוד ולא
תתאוה כל אשר לרעך ,ואנא ידענא דכל אלו
בכלל כל אשר לרעך וצע׳־ג.

ה) רבינו יונה בשערי תשובה שער ג ,אות
מ״ג כתב וז״ל ,לא תחמוד ולא
תתאוה ,הוזהרנו בזה שלא להתעולל עלילות
ברשע לקחת שדה וכרם וכל אשר לרענו ,גם כי
ניתן מכרם ,והוזהרנו על מחשבת הדבר הרע הזה
שלא נסכים במחשבתנו לעשותו ,ואם יכסוף אדם
שימכור לו חבירו אחד מחפציו ,ולא יש את נפשו
למכרו ,ואם יפצר בו ברוב דברי תחנונים יבוש
להשיב את פניו ,אסור לפצור בו ,כי זה כמו

ו) ועוד דמשמע מהרמב״ם בפ״א גזילה הל״ט,
שרק כשקנה החפץ עבר בלא תחמוד,
דז״ל שם כל החומד עבדו או אמתו וכליו של
חבירו או כל דבר שאפשר לו "שיקנהו" ממנו,
והכביד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו,
אע״פ שנתן לו דמים רבים הרי זה עובר בל״ת
שנאמר לא תחמוד ,ואינו עובר בלאו זה עד שיקח
החפץ שחמד ,כענין שנאמר לא תחמוד ,כסף וזהב
עליהם ולקחת לך ,חימוד שיש בו מעשה עכ״ל,
וצ״ע במאי קא מיפלגי הרמב״ם והרבינו יונה.
 )Tבדרכינו נחקור כמה חקירות בענין לא
תחמוד ולא תתאוה ,האם עובר
כשחומד בשביל דבר מצוה כגון לולב נאה של

חבירו ,האם עובר כשחומו־ עבור חבירו( ,שרוצה
לקחת מראובן כדי ליתן לשמעון) ,מהו השיעור
של לא תתאוה ,האם במחשבה לבד הלואי שהיה
לי חפצו של שמעון וכו׳ כבר עבר ,או שצריך
לחשוב תחבולות האיך לקבלו ,האם מותר
להתפלל לה׳ ששמעון ימכור לו חפצו ,האם מותר
לשואלו אם מעוניין הוא למכור ביתו או חפציו,
והאם מותר לחמוד שיהא לו בית או חפץ כמו
ביתו של חבירו.
ח) הסמ״ג בהקדמתו (הו״ד בעיר דוד
ובחת״ס) כתב שאותיות עשרת
הדברות הם כמנין כתר ,והוא תרי״ג מצות
דאורייתא ושבע מצות דרבנן ,ונבאר בעז״ה מה
הם השבע מצות דרבנן ,ונבאר עוד למה נקראים
עשרת הדברות בשם זה ,ולא עשרת הדברים ,או

עשרת המצות ,או עשרת הדיבורים ,וכיוצא בזה.

ונבוא

אל הביאור בהקדם מעשה שבא לידי
באברך אחד יר״ש ששכר דירתו של
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וחי^ת

חבירו במשך שנה וחצי ,והתחיל להתעניין לקנות
דירה וחיפש דירה למכירה באותו שכונה ולא

עכ״ל ,ועיין בערוך השולחן שם סעי׳ י״ג שכתב
וז״ל ,ודע דמדברי הרמב״ם מתבאר דעל לאו דלא

מצא ,והוא נהנה מאד מדירתו השכורה מהרבה
צדדים( ,שכנים טובים ,דירה יפה ,קומה נוחה,
כבר התרגל בה ,וירויח שלא יצטרך לעבור דירה
וכו׳) ושאל אם מותר לשאול בעל הדירה אם הוא
רוצה למכור לו דירתו או שאסור משום לא
תחמוד ולא חתאוה עכ״ד.

תחמוד עוברים אף כשנותן מעות ,והמוכר נתרצה,
"ולכן יזהר אדם מלקנות שלא אצל חנוני אם
לא כשהמוכר מבקש מטנו שיקנה" עכ״ל ,ולפי
זה בפשטות בנד״ד אסור לו לשוכר להתאוות
דירת המשכיר ,ויש גם מקום לחוש לדברי השערי
תשובה הנ״ל בקושיא ה׳ ,שמא מחמת שהוא שכר
ממנו יסכים המשכיר למוכרו בעל כרחו ,כי הוא
חייב לו הכרת הטוב.

והנה בב״מ דף ה :בסוגיא דמשביעין שומר
שאינו ברשותו ,הק׳ הש״ס נימא מיגו
דחשיד אממונא חשיד אשבועתא ,ותי׳ דמורה
ואומר דמי קא יהיבנא ליה ,א״ל רב אחא מדיפתי
לרבינא והא קעבר על לאו דלא תחמוד ,לא
תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו ,ופירשו
התום׳ בד״ה בלא ,דעל אף שהוא חמסן ,מ״מ
חמסן אינו אלא פסול מדרבנן ,וכאן שלא חמסו
בחוצפה ,רק טוען שנאבדה ,אינו פסול אפילו

מדרבנן עיי״ש ,ובסנהדרין דף כה :כתבו התוס׳
בד״ה מעיקרא ,דחמסן לא עבר אלא תחמוד כיון
דיהיב דמי ,ומש״כ בב״מ "משמע להו לאינשי",
כן הוא האמת ,ועוד י״ל דכשמפיים את המוכר
למוכרו לו עד שאומר רוצה אני אינו עובר בלא
תחמוד ,ולפי שני התירוצים של תוס׳ ליכא שום
איסור בנד״ד שיבקש השוכר ממשכירו שימכור לו
דירתו ,ויכול אפילו להפצירו עד שיאמר רוצה אני.

אולם

להלכה כל זה אינו ,כי בשו״ע חו״מ סי
שנ״ט סעי׳ י׳ כתב המחבר כלשון
הרמכ״ם הנ״ל ,וד״ל ,כל החומד עבדו או אמתו
או ביתו או כליו של תכירו ,או כל דבר שאפשר
שיקנהו ממנו ,והכביד עליו רעים ,והפציר בו עד
שלקחו ממנו ,הרי זה עובר בלא תחמוד ,כל
המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו וכל
כיוצא בזה ,כיון שחשב בלבו איך יקנה דבר זה,
ונפתה בלבו בדבר ,עבר בל״ת של לא תתאוה,
ואין תאוה אלא בלב בלבד ,ובסעי׳ י״ב שם כתב
וז״ל ,הא למדת שהמתאוה עובר בלאו אחד,
והקונה דבר שהתאוה בהפצר שהפציר בבעלים,
עובר בב׳ לאוין וכו׳ ,ואם גזל עובר בג׳ לאוין

והרלב״ג

עה״ת בפרשת יתרו כתב וז״ל ,אם
נתאוה בלב לבד ,אע״פ שלא עשה
מעשה כבר עבר בלאו ,וכ׳־כ הפלא יועץ בערך
חמדה וז״ל ,כל המשתדל ליטול חפץ של חבירו
חנם או ברצי כסף ,עובר בלא תחמוד ,ואפילו לא
השתדל רק חשב בלבו שהיה חפץ שיבא חפץ זה
לידו הרי עבר על לאו דלא תתאוה ,ואם רוצה
להתאוות ,ככה יתאוה ,מי יחן והיה שיזמין לי
השי״ת חפץ כזה (קושיא ז׳) ,וגם זה הבל ורעות
רוח ,רק יחמוד איש להשיג חכמה ,ותבונה,
ומדות טובות וישרות ,להתדמות לקדושי עליון,
וכגון דא מצוה לחמוד ולהתאוות מה שביד אחד
מאחינו בני ישראל.

והוסיף החינוך ת״ל ,ואל תתמה לומר ואיך
יהיה בידו של אדם למנוע לבבו
מהתאוות אל אוצר כל כלי חמדה שיראה ברשות
חבירו ,והוא מכולם ריק וריקם ,ואיך תבא מניעה
בתורה במה שא״א לאדם לעמוד עליו ,שזה הדבר
אינו כן ,ולא יאמרו אותו זולתי הטפשים הרעים
והחטאים בנפשותם ,כי האמנם ביד האדם למנוע
עצמו ומחשבותיו ותאוותיו מכל מה שירצה,
וברשותו ודעתו להרחיק ולקרב חפצו בכל
הדברים כרצונו ,ולבו מסור בידו על כל אשר
יחפוץ יטנו ,וה׳ אשר לפניו נגלו כל תעלומות,
חופש כל חדרי בטן ,רואה כליות ולב אין קטנה
או גדולה טובה או רעה מכל מחשבות האדם
נעלמת ממנו ,ולא נסתרת מנגד עיניו ,ישיב נקם
לעוברי רצונו בלבבם ,ונוצר חסד לאלפים
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לאוהביו המפנים לעבודתו מחשבתם ,שאין טוב
לאדם כמו המחשבה הטובה והזכה ,כי היא
ראשית כל המעשים וסופן ,וזהו לפי הדומה ענין
לב טוב ששיבחוהו חכמים במסכת אבות
(פ״ב-מ״ט) עכ״ל ,הרי שלא התנה החינוך תנאי
בלא תתאוה שיעשה חשבונות האיך להשיג

תאוותו ,רק התאוה לבד אסור.

וע׳ל

אף שמהר״י אסאר בשו״ת יהודה יעלה
חו״מ סי׳ ל״ג( ,הו״ד בשד״ח ח״ד עמוד

 )105כתב מדעתו שכשלא גמר בדעתו לעשות
השתדלות לקחתו רק תאוה לבד רחוק מהסברא .

שיעבור ,והביא שגם החרדים כתב דרק כשחושב
להשתדל בכל עוז הוא עובר וז״ל בפרק כ״א ,על
לאו דלא תתאוה משגמר והסכים בלבו להשתדל
בכל עוז לקנותו ממנו מיד עבר ,וכן באשת איש
אם נתן עיניו לא לניאוף אלא ליקח אותה לו
לאשה בהיתר וכו׳ ,משגמר והסכים בלבו לעשות
התועבה הזאת עבר על לא תתאוה (יש להתבונן
שבאשת איש לא כתב החרדים שגומר בלבו
להשתדל "בכל עוז" ,רק גמר בלבו לעשות
התועבה וצ״ע) ,ויש אומרים שעל עון זה נחתם
גזר דינם בבית שני עכ״ל ,ונוסיף שהתועפות ראם
על היראים בסימן קט״ו אות ב׳ הביא החרדים
שרק כשהחליט בלבו להשתדל בכל עוז לקנותו

הוא עובר ,וכתב שכן הוא דעת הרמב״ם עיי״ש,
מ״מ הרי באיסורים דאורייתא אנו דנין ,ואין רמז
ברמב״ם לחידוש זה ,ומספק הו״ל להחמיר
כפשטות הרמב״ם והחינוך והשו״ע והרלב״ג
והפלא יועץ והערוך השולחן והמהר״ם חאגיז
בספרו אלה המצות סי׳ תט״ז (הו״ד בשו״ת יהודה
יעלה הנ״ל) ,ולא לסמוך להקל כהחרדים
התועפות ראם והמהר״י אסאד( ,דלא כמו שראיתי
באיזה ספר חדש על לא תחמוד שכתב שדברי
הערוה״ש הם חומרא יתירה ,אדרבה להקל כנגדו
הוא קולא יתירה כנלענ״ד ,אבל שערי עצות לא
ננעלו כדלהלן).

וראיתי

בשו״ת בצל החכמה ח״ג שמונה
תשובות (מסימן מ״ג עד סי׳ נ׳)

וחקרת

תקפא

בענין לא תחמוד ,ודן שם במעשה שהיה בקהילה
אחת שהיה מחסור בקמח שמורה למצות מצוה,
ורק לאב״ד דשם היה קצת קמח ,ואחרי האפייה
בקשו ממנו כמה בעה״ב מצות לליל הסדר ,והוא
נתן להם ,והשאיר לעצמו בצמצום ,וטען ח״א
שהבעלי בתים עברו אלא תחמוד ולא תתאוה,
וקודם כל הוכיח הבצל החכמה שבודאי גם
במצות שייך לא תחמוד ,שהרי החינוך הנ״ל כתב
שגם בני נח אסורים כלא תחמוד כי בכלל גזל
הוא ,וא״כ כשם שאסור לגזול כדי לקיים מצוה,
כך אסור לחמוד כדי לקיים מצוה ,ובירושלמי
“'ברכות פ״א הל״ה אמרו מפני מה קורין קר״ש כל
יום ,מפני שעשרת הדברות כלולין בהם ,לא
תחמוד בית רעך וכתבתם על מזוזות ביתך ,ביתך
ולא בית חברך ,משמע דלא תחמוד בית רעך
אפילו כדי לכתוב עליו מזווה ,וכ״כ המרכבת
המשנה על המכילתא והשו״ת מחנה חיים או״ח
ח״ב סי׳ ל״ב דשייך לא תחמוד גם לצורך מצוה
(קושיא ז׳) עיי״ש.

1אח״כ

כתב דמ״מ לא עברו הבעלי בתים שום
איסור ,ראשית כל כיון שלא הפצירו בו,

דמפורש בסמ״ע בחו״מ סי׳ רכ״ח סק״ח דרק
כשמבקש ג׳ פעמים מקרי הפצרה ,ואח״ב כתב
שגם לא תתאוה לא עברו כיון שלא החליטו
להשתדל בכל עוו לקבל מצות מהאב״ד ,אבל כבר
כתבנו שלכאו׳ זה אינו חלק ,ויש חשש של
השערי תשובה שיתבייש האב״ד לסרב,
והערוה״ש כתב רק חנוני או מבקש למכור מותר
לקנות ממנו ,ואח״ב כתב סברא להתיר כיון
שהאב״ד חייב ליתן להם מצות ליכא לא תחמוד
ולא תתאוה ,כי כופין על קיום המצות ,אבל גם
זה לענ״ד אינו ברור ,די״ל דהו״ל כמו מילה
בצרעת שאין לאביו למולו ,או שליח ב״ד שלא
יתן לאביו מלקות ,ה״ה בנד״ד אפילו אם האב״ד
מחוייב ליתן להם ,יש לאחרים לכופו ולא בעלי
הבתים העוברים בלא תתאוה.

ויוצא

נפ״מ גדולה למעשה ,כגון בבעל דירה
בקומה עליונה שרוצה לבנות על הגג,
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תקפב

ודרשת

ואתחנן — לא תחמוד

וצריך הסכמת שכניו כי עם "י דין חלק מהגג
שלהם ,והם אינם רוצים ליתנו לו ,והוא מפציר
בהם ,הרי זה עובר בלא וזחמוד בית רעך ,איברא
דיש לעיין בספר הנ״ל סי' מ״ז שהסתפק אי שייך
לא תחמוד בשני שותפים ,דאולי לא קרינן ביה
בית רעך כיון שהוא גם ביתו ,מה שמותר לעניים
לחזור על הפתחים בשו״ת ארץ צבי ס׳ ד׳ התיר
משום דכופין על הצדקה ,מה קשה כנ״ל שאחרים
יכפוהו ולא העני עצמו ,ולענ״ד אה״נ אסור לעני
להתאוות כספו של העשיר ,ואסור להפציוו ליתן,
וכל כוונתו צריך להיות לזכותו במצוה ,אם יתן
יתן ,ואם לא לא.
וכסימן מ״ה דן הבצל החכמה אי מותר לחמוד
כדי ליתן לחביוו ,ונראה לענ״ד פשוט
שאם "הוא" רוצה ליחנו לחבירו ,הרי יש לו טובת
הנאה ,ומה איכפת לי איזה הנאה הוא רוצה
להנות ,ובודאי אסור ,ואם ראובן רוצה ששמעון
יתן ללוי ,ומפצירו ,מסתבר שאלאו דלא תתאוה
לא עבר ,שהרי אינו מתאוה לחפצי חבירו ,אבל
לא תחמוד י״ל דשפיר עבו ,שהרי הפציר בחבירו
למכור או ליתן דבר שלא רצה למכור ,ובודאי
יכול להגיע עי״ז לידי גזל גם כשאינו חומד
לעצמו ,ועיי״ש שהביא כן בשם ספר מעין
החכמה על תרי״ג מצות דף יב .ד״ה זה גורלך,
בשם ספר זה ינחמנו וספר זה אינו תחת ידי לעיין
בו ,אבל מסתבר כדבריו.

כזוה״ק פרשת יתרו דף צג .איתא יכול אפילו
חמודא דאורייתא אסר ,לכן כתבה
התורה שדהו ,עבדו ,אמתו ,שורו ,וחמורו,
(קושיא ד׳) ,שהם מילי דעלמא ,אבל אורייתא
איהו חמודת תדיר ,שעשועים ,גנזי רחיי ,ארכא
דיומין ,והוא מקור טהור לדברי הפלא יועץ הנ״ל.
שמצור .לחמוד השגת חכמה ותבונה ומדות
טובות ,והביא הבצל החכמה בסי׳ מ״ט שבספר
דרך פקודך מצוה ל״ת אות ב׳ הביא ראיה
מהזוה״ק הזה דגם לחמוד שיהא לו בית כמו בית
חבירו אסור ,שהרי לחמוד ידיעת התורה כמו
חבירו אין חבירו חסר כלום ,ובכל זאת בעינן

r(;m

גילוי הקרא להתירו ,אבל כל זה דלא כהרמב״ם
שכתב דרק כשקונה עבר אלא תחמוד ,ואולי
כוונת הווה״ק אלא תתאוה ,ולפי״ז א״צ לכל
פלפולו של הבצל החכמה עיי״ש.
ולפי״ז מובן ג״כ מש״כ השלמת חיים שהביא
שם באות ו׳ ,שכתב שהא דסנהדרין דף
עה .בהעלה לבו טינה שתעמוד לפניו ערומה או
תדבר עמו מאחורי הגדר אם אשת איש היתה
בודאי עבר אלא תחמוד ,והק׳ עליו הלא לא
קנאה ,וי״ל כנ״ל שכוונתו ללא תתאוה ,וכן י״ל
בדברי המלבי״ם שהזכיר שם באות ז׳ (בשמות כ׳
י״ג־י״ד) שכתב שבכלל לא תתאוה הוא שאסור
להתאות להיות עשיר כמוהו ,וק״ל.
ועצה אחת יש לשוכר בנד״ד ,שאחר ישאל
למשכיר אם רצונו למכור דירתו ,ואם
ישיב הן ,אז מותר לשוכר לבא בדברים עמו
כמש״כ הערוה״ש ,דהו״ל כמבקש למכור ,ואם
ישמע מהמשכיר שאין רצונו למכור ,יתגבר על
מחשבתו ,ולא יחאוה בית חבירו ,ויחפש דירה
אחרת ומסתבר שמותר לו להתפלל לה׳ שאם
הדירה טוב עבורו שיתן כלב המשכיר למוכרו לו,
והטוב בעיניו יעשה .ובזה יוצא מכל חשש
(קושיא ו׳) ובהפלא יועץ הנ״ל.

זכינו לדין בס״ד ,שיש שני לאוין לדעת
הרמב״ם והשו״ע ,ולכן כתיב לא תתאוה
בדברות אחרות (קושיא א׳) ,ולרש״י צ״ל דס״ל
כהיראים שכתב שפירוש אחד לאלו ב׳ הלאוין,
ושנה הכתוב עליו לעבור עליו בשני לאוין ,עכ״ל,
היינו שאם היה כתוב שוב לא תחמוד לא ידעתי
שהוא עובר בב׳ לאוין וק״ל ,וי״ל עוד שדברות
ראשונות נאמרו קודם חטא העגל ,ואז פסקה

זוהמתן כדאיתא בשבת דף קמו .וע״ז דף כב:
ונפסק מהם התאוה שהיה להם בדין "כי תאוה
היא לעניים" הנאמר בחטא העץ הדעת ,ולא היה
שייך אצלם אלא חמדה ,שהיא פחותה מתאוה,
וכמש״כ הגר״א שתאוה היא תאות גוף ,שהגוף
נהנה ממנו ,כמו זנות ומאכלים ,וחמדה הוא רצון
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וחקרת

עקב — ברית ותורה בברהמ״ז

תקפג

לדברים שמחוץ לגוף כמו ממון או כבוד ,ולכן
בדברות ראשונות כתיב לא תחמוד בלבד ,ורק
בדברות אחרונות שהיו אחר חטא העגל ואחר

הנ״ל כתב הן בחנם הן ברצי כסף עיי״ש ,ובאשת
רעך לא שייך כלל שימכרנה לו ,רק שהוא יגרשה
והוא יקדשה ובכל זאת נאמר עליה תחמוד.

שחזר זוהמתן (דאיתא באוה״ח הק׳ בפרשת נשא
(ה׳-ט״ו) בד״ה ותמצא ,וכ״כ הדברי יואל בפרשת
תרומה דף קעו :בשם הקדושת לוי שאחר חטא
העגל חזר זוהמתן) כתיב לא תתאוה.

ונסיים בדברי החיד״א שכתב דלכן נקראים
עשרת הדברות (קושיא ח׳) דדברות
בגימטריא תרי״ג (עם הכולל) ,וכל תרי״ג מצות
מרומזים בעשרת הדברות ,וראיתי דבר נפלא
שכתב החת״ס בתו״מ ,שבתיבות אשר לרעך
מרומזים הז׳ מצות דרבנן ,דאשר לרעך ר״ת,
א׳בלות ,ש׳מחת חתן וכלה ,ר׳חיצה( ,נט״י) ,ל׳חם
(פת עכו״ם) ,ר׳שויות (עירובין) ,ע׳מלק
(המן־פורים) ,כ׳הנים (חנוכה) ,ובחלק רביעאה
כתב סדר אחר ,א׳בילות ,ש׳טיפה (נט״י),
ר׳שויות ,ל׳חם ,ר׳כיעי (צום הרביעי וכל
הצומות) ,ע׳מלק ,כ׳הנים ,הרי הוציא שמחת חתן
וכלה והכניס הצומות.

וידועים דברי התום׳ בכתובות דף קד .בד״ה
לא נהניתי בשם המדרש בעוד שאדם
מתפלל שיכנסו ד״ת לגופו יתפלל שלא יכנסו
מעדנים ,וי״ל עפ״י דרכינו דזהו כוונת ר״א
בעירובין (קושיא ג׳) ,אלמלא לא נשתברו לוחות
ראשונות לא נשתכחה תורה מישראל ,היינו שאלו
לא עבדו את העגל ,לא היה חוזר הזוהמא ,ולא
היה מחאוים לתאוות הגוף ,היינו המעדנים
(כמש״כ הגר״א הנ״ל) וממילא לא היו שוכחים
את התורה ,ורב אחא בר יעקב אמר שלא היו
שולטים בהם שום אומה ולשון ,דמדה כנגד מדה
הוא ,הם השליטו התאוה על עצמם ,לכן אחרים
שולטים בהם ,וזהו ג״כ כוונת התרגום יונתן
(קושיא ב׳) ,שע״י לא תתאוה גלות בא לעולם,
וכן עניות היפך התאוות וק״ל ,ולכן הקדים בית
רעך בלוחות ראשונות (קושיא א׳) ,כי כשפסק
זוהמתן הוא שכיח טפי ,משא״כ בלוחות שניות
אשת רעך שכיח טפי רח״ל.
ונחזור לדברי השערי תשובה (קושיות ה׳ וו׳),
שכתב דגם במתנה איכא לאו דלא
תחמוד שיתן לו ,ומהרמב״ם משמע דדוקא
כשמפציר שימכור לו ,והיה אפ״ל דכוונת רבינו
יונה הוא באדם חשוב דוקא ,וכדאיתא בקדושין
דף ז .בההיא הנאה שהוא מקבל מתנה ממנה
האשה מקודשת לו ,ה״ה בנד״ד דהו״ל בכלל לא
תחמוד ע״י מכר ,ויש לחלק ,ויותר מסתבר
שלכו״ע עובר גם כשחומד מתנה ,דכל שכן הוא,
שאם מפציר אפילו בממון עובר ,כל שכן בלא
ממון ,דלא כהאמרי אמת שכתב הארץ צבי הנ״ל
הו״ד בבצל החכמה ח״ג סי׳ מ״ד אות ג׳ שאמר
שהשע״ת דעת יחיד הוא בזה ,וגם הפלא יועץ

והתפארת ישראל בעוקצין פ״ג מי״ב אות
צ״ד כתב בשם אביו ,שהז׳ מצות
דרבנן הם נט״י ,עירובין ,חנוכה ,ופורים,
(כהחת״ס) ,נרות ש״ק ,הלל ,וברכות הנהנין,
ועפ״י דרכו של החת״ס י״ל שגם הם מרומזים
באשר לרעך ,א׳מירת ברכות ,ש׳ירה (הלל),
ר׳חיצה (נט״י) ,להדליק נר של שבת ,ר׳שויות,
ע׳מלק ,כ׳הנים ,ונזכה בקרוב שהצומות יהפכו
לששון ולשמחה ,ועוד ישמע בערי יהודה
ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול
חתן וקול כלה ,בביאת גוה״צ בב״א

פרשת עקב תש״ס
(סיום מסכת ברכות)

בענין הזכרת ברית ותורה בברהמ״ז

א) כתיב
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טובה" ,ארץ" נחלי מים וגו׳,
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.ספר יראים עמוד הדיינץ סי ,ת״א עד

ציה

,♦p

יוצרכו ונו׳ •

והלכתא

כחכמים רש״י .בל תצא
““"תפס דברי .ר״א ע׳'ש כהרא״ם ועיין בתול דיומא דף
?ז'כד?ן _דכ ע וכו ־•־
(ב).-*♦-־

־ י העמודים קעז

וכו׳ ועיין כס׳ קרבן חגיגה סי' מ' שכ׳-דלא עבר בלא
תתאוה אלא כשחמד ובא לידי מעשה ולקחה דעבר
למפרע על התאוה דלא מצי׳ דנענשין על המחשבס
הא
דיןי׳־בח״ל
שהייב
׳►ח״ל קא
תימבסשס דין י״ב
ל הרמב״ם שס
ע״ש וליתא שהרי

ל גו״ר בי״ד

שלא לעבוד ושלא לזרוע והכי תניא בפ׳ כתרא

כלאו” אחד״^רוכה^בר

כלל ג׳ סי• ל הביא תשובת
קרדב״זשלדליכא בל תלין
אלא במלונו כל הלילה וחל?
עליו״ יה׳ מח כי א ח סי

דסוטה מקומה אסור לעכור ולזרוע ומותי לסרוק
שם פשתן .ולנקר כה אכניס .דתניא בנם׳ יא יזיע
אין לי אלא זריעה שאר עבודות מנין ת״ל לא יעבר
בו מ״ם א״ב מה ת״ל לא יזרע לומר לך מה זריעת

שהתאוה וט׳ עוכר בשני
לאיין וכו׳ ע ש אלמא אם
לא קנה עוכר בלאו אחד
וכה"ג כ׳ רביכו .בסי׳ רל״ס

דבייו עש.ב
־־*»י=י’יי י*""־י

מיוחדת שהיא בגופה של מרקע וכסיפרי תניא לא
שדע־ריעהככלליי״מדל™^"^"^

כלא תטה דמשעת הטייס
'אעמ׳־י ־»עשהעיכי

*

ת.תכ י דחה

 r"n"°׳™'1־' עניית’יי’’׳’ 8י ני"'

עי־י אלא מלי־י ־ל סלילה™ .

?,h־. sעטי"קרקעשך.ניקוי ««'־= י־ייקי־?חז

הוי כל ■הלילה ע״ש ועיין•
כספר עין זוכר מערכת ל'
אותב.:,

סימן רנ״ד

(א) צוה

הקב״ה וכו'
לא תתאוה
שנה וט'• אכל הרמכ״ם
בפ״א׳מה' גזילה כתב כל
אמתאוה ונו' כיון שחשב
צלבו-היאך יקנה דבר זה
ונפתה בלבו בדבר ■עובר.
Zחעשה״^לא^

שא ני עכידת
-״״».

!

Tw

סי”^י^־ל

• בידו של אדם למנוע• •לכג
. .מהתאוותיוכו׳ ע״ש עוד

•

» uן
.
יתירנו שמגדף ועובד ע׳ו שנסקלו ונתלו
(א)
שלא תלין נבלתם על העץ דכתיב בפ׳
תצא כי יהיה באיש חטא משפט מות והומת ותלית

וא״א הא לא עכר במחשבה
ן1א.כשעשח עעש׳ ולמפרע
שהוציא מחשבתו רלפועל
־אכל הסמ"ק_־ שם סי' י״ט

ותנן ב3׳

ס״ל' כרכי' דלא תחמוד ולא
תתאוה חכל אחד מיהר כ'
מ״מ נראה שאף בלב אסור
אך איט נגמר להתחייב
עליו ער שיעשה׳ •מעשה

אותו על עץ לא תלין נבלתו על העץ וגו׳
 .נגמר הרץ כר־ ,הנסקלין נתלין דברי רבי אליעזר
וחכמים אומרים אינו נתלה אלא מגדף ועובד עיז
ובנם׳ ספ׳ טעמא דתגיא והומת ותלית יבול שכל
המומתין נתלין ת״ל כי קללרת אלהיט תלוי טד־ה

* f{j

•; :ע־ש!־ :־ע דג7־_

'קקללזה בסקלה «ף ־ל בסקילה רנרי רי אליזרי
ט׳מ״ז••
•
............
...
וחכמים אומרים מה מקלל זרה שכפר בעיקר אף .
בל שכפר בעיקר והלכתא כחכמים ותניא ר׳ אליעזר אומר אחר.האיש ואחד האשהנתליץ וחכמים אומהם
האיש נתלה ואין האשה נתלית וטעמא מפ׳ בגט׳ וחנן כיצד תולין משקעין .קורה כארץ יחעץ י^.א יטל.מ
שתי"ידיו זו על נכי זו ותולה אותו ומתילץ אותו מיד ואס לאו עובר בלא תעשה שנאמר לא תלין נבלרתו

על .העץ .בי'.וגר והלנה־ וו אינה אלא כל הלילה (ב) עד הבקר דילפינן מדבתיב לא ילין חלב חני עד בקך
יי' .. ............... .........
*.
י ויליף סתום מן המפורש ' :

־ ׳־סימן רנ״ג
הןךןיך*י הכתוב כעשרת הדברות לא תגנוב ותניא בפ׳ הנחנקץ לא תגנוב בגונב נפשות הכתוב מדבר
• אתה אומר בגונב נפשות■ א״א אלא בגונב ממון אמרת■ צא ולמה• מלומדות שההורה נדרשרה
בהן דבח לטד מעניינו במה .הכתוב מדבר בנפשות ואזהררה הכתוב במכירו־ז ;כודב־בפ׳ בהר־ סיני לא
ימכרו ממכרת עבד:וענש בפ׳תצא כי יימצא איש גונב נפש^אחיו מבני ישראלי* ואיבו מייב עד -ש2כ4יסננ
לרשותו וישתמש בו שנאמר והתעמר בו ומברו ואמריגן כגמרא .ותנא קמא .לא בעי; עיטור .ואמרינן עיטור
בפחות־ משוה פרוטה אובא בינייהו .וקו״ר ברבנן תגן הגונב. .את .גנו .רבי יוחנן בן ברוקא ..מחייב-וחפטיס
פוטרין ־ננב-חציו עבר וחציו• .בן .חורין ד׳ יהודה מחייב .וחכמים-פוטרין ובחרוייהוקי״ל .ברבנן וטנלןרמהנק

דאמרינן בפרק •ארבע מיתות כל מיתה האמורה בחורה מתם אינה אלא חנק :ופי׳■ ר׳ הטעם נאמרה מיתה
בירי שמים־ונאמרה טיתה בידי אדם מה מיתה• בירי שמיסאקבה רושם אףמיחה-ביתאלמשאין גחרושם;

•.:.

.

'

סימן ת״ד -י ....

.־•’•—:•- - ,:־-ה
<א>־עךףן י הקב״ה בעשרתי הדברורה לא תחמוד בית דעך ולא תחמוד אשהה• דעך והימור נקרא שלוקח

־:־ " •־" חבר בע״ב •שחומד אותו או בא עליו בעקיפין שלא •בדין ונותן דמיו אבל חומד במחשבה
בכא כזעשדדרא נקראלדדמוו־ ותניא כמבילתץ יכיר החומד ברבדים עובר ת״ל לא תחמוד ,כסף וזהב עליהם
ולקחת לך מת רהלן עד שעושה מעשה אף כאן שעושה מעשה והיינו חמסן ויהיב דמי וער אונם כזרה
מקשי׳ בבבא מציעא פ״ק והא קא עבר בלא תחמוד ומתרץ לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע לוזו פי׳
ואינו כי אם דמים אלמא חומד לוקח בע״ב של חבירו לא חחאוה שנה הכתוב לעכור עליו בשתי לאוין •י
סימן רג״ח
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כמי! ,א

שבאמת כ״ז בדברות ראשונות אבל ציווי דדברות האחרונות דכתב "שמור" שם ודאי
הציווי על השבת עצמו שלא לעשות בו מלאכה לפיכך שם לא כתיב האי קרא רעל
כן דהרי הברכה בששת ימים לצורך השביעי וכמשנ״ת ,ולכן שם כתיב טעם על עשיית
מלאכה בשבת עצמה "על כן ציוך ד׳ לעשות את יום השבת".

כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה
וגו׳.
^",.ובדברות האחרונות נא׳ "כבד את אביך ואת אמך כאשר ציוך ד׳ אלקיך למען
יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה וגו׳" .הנה הוסיף שם כאשר ציוך ,והוסיף

למען ייטב לך .ונראה בס״ד דכבוד אב ואם היא מצוה שיכלית והיא מצוה שאדם

אוכל פירותיה בעוה״ז וביאר הרמב״ם שם בריש פאה דהטעם שאוכל פירות בעוה״ז

אין זה כשכר אלא פירות של המעשה הטוב שעושה שמיטיב בעולם.
ולפי״ז א״ש היטב דכאן נאמר כבד את אביך למען יאריכון ימיך ,והיינו דברכה

זו נאמרה גם למי שעושה אותה בתורת מצוה שיכלית ,מ"מ כיון דהוא מטיב בעולם
בדין שיאריכו ימיו בעוה״ז וכמ״ש הרמב״ם”הד׳ל אבל אין שכרו לעוה״ב כיון שלא
כיבד לשם מצוה ,אך בפר׳ ואתחנן נא׳ בכבד את אביך ואת אמך "כאשר ציוך"

דמכוין לשם מצוה ע״ז נאמר "למען יאריכון ימיך" -בעוה״ז" ,ולמען ייטב לך"-
בעולם הבא.

לא תחכווד כלל האזהרות של כץ אדם לחבירו
לא תרעה לא תנאף לא תגנב לא תעגה ברעך עד שקר
לא תחמגד בית רעך וגו׳ וכל אשר לרעך.
צ״ב למה כלל הני ד׳ דברות מלא תרצח עד לא תענה בפס׳ א׳ ,ולא תחמוד
בפס׳ נפרד.
ואמנם באמת כהני ד׳ דברות כלל עיקר האיסורים דבין אדם לחבירו-רציחה
ואביזריה כהלבנת פנים והוראות שאינן נכונות ,ניאוף אשת איש ואביזרייהו דכלל

עריות ,גניבת נפש וכולל כל עניני גניבה ואביזרייהו דגניבה וכמ״ש ספורנו וראב״ע
[אף שעיקר קרא בגניבת נפש ,וכ״ה להדיא במכילתא כאן דאף שדרשו שם דהאזהרה
שבכאן לגונב נפשות ולא תגנובו לגונב ממון וכמ״ש רש״י כאן מ״מ ממשיך שם

המכילתא לומר דלא תשא כנגדו לא תגנוב דכל מי שהוא גונב סופו בא לידי שבועת
ויבינו במקרא  -שמות קארפ ,משה מרדכי עמוד מס (199הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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שקר ,הרי דבגונב ממון מיירי] ,עדות שקר ואביזריה כהולך רכיל ולה״ר ושקר כמ״ש

בספורנו ,ואמנם לא תחמוד כלל בזה איסור החמדה בפנ״ע -לפי שהוא הגורם לכלל

האיסורים דבין אדם לחבירו כמ״ש רמב״ן ועל ידו באים לרציחה ניאוף וגזילה ,ולכן

לא תחמוד עומד בפני עצמו שהוא השמירה מהדבר הגורם לכל האיסורין הקודמים

לכל הענינים שבין אדם לחבירו צא ולמד ממה שב׳ הרמב״ן "ומי שלא יחמוד לא
יזיק לעולם לחבירו" עכ״ל.

וכשתימצי לומר כשם ש״אנכי ד׳ אלקיך" הוא היסוד והשורש לכל וקבלת עול
מלכות שמים לפני קיום הגזירות והשורש של הכל בכלל ושל בין אדם למקום בפרט,
כך הלא תחמוד שבו מסיים הקרא הוא השורש והיסוד לכל המצוות של בין אדם

לחבירו ,וכדמסיים קרא "וכל אשר לרעך" כ״ז כלול בלאו זה .וראה בסמוך.

אנכי ד׳ ואשר לרעך -הרי ריעץ דלא מתפרשץ מהדדי
וכל אשר לרעך.
הנה המילים "אשר לרעך" הם סיום הדברות ופתיחת הדברות הוא אנכי ד׳
אלקיך ,וכ״ז בא לומר לנו דהני תרי ריעין דלא מיתפרשן מהדדי בין אדם למקום
ובין אדם לחבירו ,וקבלת התורה של אנכי ד׳ ושל אשר לרעך חד הוא דהא בהא
תליא דזהו הפתיחה והחתימה של י׳ הדברות ומי שפגום בבין אדם לחבירו הרי הוא

פגום בעצם קבלת התורה ובאנכי ד׳ אלקיך ,כי המאמין בד׳ בהשגחה פרטית ויודע
שהכל מאתו ית״ש לא שייך אצלו חמדה וקנאה ושנאה וכש״כ גניבה רציחה וכו׳
משום שהקב״ה הוא

הוא המשגיח גם ב״כל אשר לרעך" וגם מה שרעך עושה לך

הוא מאנכי ד׳ אלקיך ,וממילא לעולם לא יהיה לו טענות של אדם על חבירו כמו

שאמר דוד "ד׳ אמר לו קלל" ומי שמאמין גמור באנכי ד׳ אלקיך מאמין שהאנכי ד׳
אלקיך הוא גם על אשר לרעך והדברים נוראים למתבונן.
ובזה מיושב קו׳ הגדולה של האבן עזרא איך אפשר לצוות על לא תחמוד ו״כי
איך אפשר שלא יחמוד אדם דבר יפה בלבו כל מה שהוא נחמד לעיניו ע״ש .ולהאמור
התירוץ לזה הוא אנכי ד׳ אלקיך כאשר יקבע האדם בלבו שהכל בהשגחה פרטית מה

ששלו ומה של אשר לרעך ,וזהו רצונו ית׳ לא יהיה שייך אצלו חמדה כלל[ .ובאמת
שזהו תירוצו של הראב״ע ז״ל רק בתוספת משל יעו״ש רק שהוספנו שזהו גופא שייך

לאנכי ד׳ אלקיך וכמשנ״ת].
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הוסיפו קתני ,וגזרו בהו רבנן קאמר תלמודא .מיהו לזד .י״ל ,דה״פ דרבנן
גילו הפיסול ואוקמוה אדין דאורייתא .מ״מ האמת כדרך מהרש״א שהכל
יבוא על נכון.
בא״ן* ךי״ל דמשמע להו כו׳ עכ״ל .הכ״מ בפ״י מהל׳ עדות <ה״ד)
הקשה קושיא זו של התוס׳ על הרמב״ם שם שכתב
ת״ל :וכן העובר על גזל מדבריהם פסול מדבריהם כיצד החמסנים כו׳
שלא ברצון הבעלים כו׳ .ותירץ הכ״מ ז״ל[ ,כבר] כתבו התום׳ דכן הוא
האמת דהרב לחם משנה כתב עליו ת״ל ואני אומר דאי אפשר לומר
שסובר רבינו כן ,דבפ״א מהל׳ גזילה כתב ,דאפי׳ נותן דמים עובר על
לאו דלא תחמוד ,וכן התירוץ בתרא שתירצו התום׳ שהיו מפייסים אותו

עד שיאמר רוצה אני א״א שרבינו סובר כן כו׳ עש״ב ,לכאורה דבריו
אינם מובנים ,דהא לתירוץ בתרא דהתום׳ ה״פ ,מעיקרא מקמי דפסלינהו
היינו טעמא דלא פסלי לעדות משום שהיו מפייסים אותו עד שיאמר
רוצה אני א״א שרבינו סובר כן כו׳ עש״ב ,לכאורה דבריו אינם מובנים,
דהא לתירוץ בתרא דהתוס׳ ה״פ ,מעיקרא מקמי דפסלינוע היינו טעמא
דלא פסלי לעדות משום שהיו מפייסים אותם עד שיאמרו רוצה אני ,א״ב
לא עברי אלהו דלא תחמוד ,כיון דחזו דלא היו חוששין [אם] יתפייסו
פלסינהו א״כ הך חמסנין דהוסיפו ,בלא אמרו רוצה אני קאי ,וא״כ הדרא
קושיא לדוכתא דליהוי פסול מדאורייתא דעבר אלא תחמוד ,וי״ל דאין
דעת הלח״ט דדעת רבינו כתירוץ בחדא דתוס׳ ממש .אלא כלומר ,בעין
תירוץ בתרא דתוספות וה״ק ,מעיקרא דמי קיהיב והיו מפייסים אותם עד
שיאמרו רוצה אני ולא עבר אלא תחמוד וא״כ אינו פסול מדאורייתא אלא
מדרבנן הוא דפסול .כיון דחזו דלא היו חוששין שיתפייסו פסלינזע,
כלומר ,גילו הדבר חכמים הפסולים מדאורייתא דעברו אלא תחמוד.
ולפ״ז מ״ש רבינו בהל׳ גזילה פ״א [ה״ט] ,הוא בדלא אמר רוצה אני ,והך
דהל׳ עדות הוא בדאמר רוצה אני .ו מ״ש רבינו בהל׳ עדות שלא ברצון
הבעלים ,כלומר ,מעיקרא אבל אה״ן דאח״ב נתפייסו ואמרו רוצה אני.
זהו מה שנראה להליץ בעדו כביאור דבריו .האמנם הנך רואה בעיניך

הדוחק שבדבריו ,חדא ,דפירש מ״ש בגט׳ מעיקרא סבור דמי קיהיב,
היינו דפסול מדרבנן ,מה דלא משמע כן מריהטא דסוגיא דדומיא
דמעיקרא הקודם לוה הוא הך מעיקרא נמי .ועוד ,דא״כ [דפסולין
מדרבנן] אמאי לא מנינהו במשנה (דפסולין דרבנן) בהדי הנך פסולין
דרבנן ,ועוד דוחק ,דהא חמסנין דהל׳ עדות הוי ברצון והוא אמר שלא
ברצון .סוף דבר דברי הלח״ט שגבו ממני .ואני הצעיר תירצתי על עיקר
הקושיא ,דס״ל לרבינו ,דכיון דלא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע לחו
לא פסלי אלא מדרבנן ,כעין מ״ש התום׳ במשנה גבי מלוה בריבית.
ואע״ס דרבינו כתב בהל׳ עדות [שם] דמלוה בריבית דמלוה בריבית
קצוצה פסול מדאורייתא ,היינו דס״ל לרבינו דבריבית לא טעו אינשי
ודלא כתום׳ במשנה ,אמנם בלא תחמוד גט׳ ערוכה היא דטעו אינשי וכך
הסברא נותנת דבריבית לא טעו דסתמא כתיב את כספך לא תתן ,מ״מ
אמנם לשון חמידה משמע בלא דמי .ואחר מיעוט ימים שאמרתי זה הדרך
זכיתי וראיתי שהגועת מיימוניות [בהל׳ גזילה פ״א ה״ש] כתבו כן ממש.
אלא ,שאח״ב הקשו לי המשכילים דלשון רבינו אינו מדקודק אף לפי׳

בא״ד דודא,
ע״3

גמ׳

לחכמים

יצחק
u
זה ,שכתב וכל העובר על גזל מדבריהם כו׳ כיצד החמסנים וכו׳ דכיון
דסוף סוף עבר אלא תחמוד אמאי הוצרכו רבנן למיגזר איסור מדבריהם
ולקרותו גזלן ,תיפוק ליה דאסור משום לא תחמוד .אמנם אחר העיון
והשקידה הוקשה לי קושיא חזקה על ה״ה בהל׳ גזילה שכתב ,דרבינו
סובר דאפי׳ אמר רוצה אני עבר אלא תחמוד ,וא״כ לה״ה יהיה פסול
לעדות כיון דעבר [אלא תחמוד] אמנם אינו פסול אלא מדרבנן .והא
סוגיא ערוכה היא בשלהי הכונס [ב״ק ס״ב ע״א] ח״ל מה בין גזלן
לחמסן .גזלן ,לא יהיב דמי .חמסן ,יהיב דמי .ופרכינן ,אי יהיב דמי חסמן
קרית ליה והא אמר רב הונא תלוה חבין זביניה זביני ותי׳ ל״ק הא דאמר
רוצה אני הא דלא אמר רוצה אני ע״כ .והא אין מקום לא לקושית הגט׳
ולא לתירוצה דהא אפילו דמקחו קיים עבר אלא תחמוד ופסול לעדות
וכ״ש דקשה דמה תריץ דאמר רוצה אני סוף סוף עבר אלא תחמוד ויהיה
פסול לעדות .ומיהו היה אפשר לומר ,דהך סוגיא דהכונס לא קאי בפסול
עדות דלעדות כולהו פסולים מדרבנן ,אלא מיירי התם בענין המקח אם
קיים אם לא ,וה״פ ,אנן קיי״ל בשום דוכתא דבין גזלן בין חמסן מקחו
בטל מאי בינייהו בקריאת שם זה .ומהדר ליה ,גזלן ,לא יהיב דמי ,חמסן,
יהיב דמי .ופרכינן ,אי יהיב דמי מקחו קיים .ותי׳ ,דלא אמר רוצה אני,
זהו מה שיש לתרץ על ה״ה .ושוב מצאתי ראיתי שהרב ל״מ בריש פ״י
מהל׳ מכירה הניח קושיא זו בצ״ע על ה״ה .ומשנעל״ד עיקר לתרץ
קושיא זו הוא דלעולם אף הרמב״ם מפרש הך סוגיא דהכונס לענין עדות
כמו שהוא מוסכם מן המפרשים .אמנם נקדים לך הקדמה אחת דרבינו
ס״ל דמשום לא תחמוד אינו נפסל לעדות אפי׳ מדרבנן ,דלא תחמוד
לאינשי בלא דמי משמע להו .אמנם פסול עדות תלד באם נחשב גזלן
ומפרש הך סוגיא דהכונס כפירוש התום׳ התם דמן התורה אינו נקרא גזלן
אלא בדלא יהיב דמי ,אמנם בהך סוגיא לא עסקינן אלא מדרבנן
דמדרבנן נחשב גזלן אפי׳ בדיהיב דמי ולא אמר רוצה אני אבל בדיהיב
דמי ואמר רוצה אני זביניה זביני ואפי׳ מדרבנן אינו נחשב גזלן .אבל
אכתי יש להסתפק ספק א׳ והוא בלא אמר רוצה אני נהי דלא נקרא גזלן
מדאורייתא ,מ״מ זביניה לאו זביני מדאורייתא דהא טעמא דתלוה וזבין
זביניה זביני אמרינן בחזקת הבתים [ב״ב מ״ח ע״א] דאגב אונסיר ,גמר
ומקני .אבל כשצוה ומגלה דעתו דלא גמר ומקנה אפי׳ מדאורייתא לא
הוי זביני ,וכדתניא התם בח״ה [שם] גבי קרבנות כופין אותו עד שיאמר
רוצה אני .ואף שדחה תלמודא התם דלא ילפינן מקרבנות דדלמא שאני
התם דניח״ל דתהוי כפרה ,היינו לענין דילפינן מהתם דרוצה אני מהני
אבל בלא רוצה אני דלא מהני שפיר מצינו למילף מקרבנות מק״ו ,ומה
קרבנות דניח״ל דתהוי ליה כפרה לא מהני ,בעלמא לא כ״ש .ויש לדחות
ק״ו זה ,דמה לקרבנות דאם לא רצה הוי זבח רשעים תאמר בעלמא
כמ״ש שם רתום׳ .סוף דבר אם מדאורייתא זביניה זביני יבוא בעצם לשון
הרמב״ם שכתב בהל׳ עדות גזל של דבריהם ,דאלו מדאורייתא מקחו
קיים ,ואם נאמר דאף מדאורייתא מקחו בטל ,מ״ש הרמב״ם גזל
מדבריהם ,ר״ל דחכמים עשאו גזלן ליפסל לעדות ולא הוצרכו רבנן
למיגזר איסורא דאיסורא הד אף מדאורייתא אלא שרבנן קראו גזלן חמסן
דנ״מ דפסול לעדות .והנה לכאורה יש לוצכיח מלשון המגיד בפ״א מהל׳

שלמי תודה

משמרות כהונה

בדבר שהוא בידו ממש לגמרי וכו׳ עכ״ל .וההיא
דנותן עירבון צ״ל דמקרי גזים דהא ההיא בידו
לגמרי היא כמו שידוכין:
והאמר רבא רועה בהמה דקה וכו׳ ק״ל מאי פריך נימא
דההיא דאחד רועה בהמה דקה וכו׳ מיירי בבהט׳ שלו

פירש כטעטא דאינו עוסק וכד:
ע״ב רש״י ד״ח ארבעין ובו ,אע־פ שאין שם התראה וכד משמע מדברי
רש״י שמפרש דאיכא עדים שבא על חערוה אלא שאין שם התראה ולפה
א־ש נדש רש״י דה״ט דכשר משום דבעינן רשע דחמם וכן הבק הרא״ש דל ברש־י
יע״ש אבל התום׳ לעיל הבינו דלרש״י סיירי בלא עדים והתראה אלא חשד בעלמא
יע״ש ולפה קשה למה הוצרך רש״י לומר דה״ט דבשר משום דבעינן רשע דחמם
תפק׳־ל כיון דאינו אלא חשד בעלמא כשר אפי׳ לאביי ועיין להר״ן ולהרט״ה דל ולולי
דטפתפינא אמינא דב׳ פירושים הם ברש״י דל:

דף כ״ן•

כדאמרי׳ בריש מציעא דף ה׳ ע״ב והא דאמר דוקא בהמה דקה בא״י
מיירי בבהמת אחרים דליכא למיחש למכוין לגזול אלא משום ישוב
א״י ואפי׳ אינו מכוין לגזול והדאטר לעיל כיון דחזו דמכווני מיירי
בבהמת עצמו וכ״ט בתום׳ בקמא דט״ט ע״ב דאפי׳ ליכא לתא דגזל אסור משום ישוב א״י דלא כה׳ זרע יצחק בתום׳ כאן:
מגדלין וכו׳ אבל גסה לא משטמתא וכו׳ עכ״ל .ק״ק דבגמ׳ בקמא דע״ט מבואר דטעמא דגסה משום דאין יכולין לעמוד

פירש״י בד״ה

דף

בה כמ״ש התום׳:
כ״י ע״א פירש״י בד״ה אגיסטון וכו׳ א״נ משום ארנונא שכרו וכו׳ עכ״ל כ׳ מהרש״א דהו״ט לפרושי בשדה שלו ומשום ארנונא ע״ש
אלישנא דאגיסטון עיין לחתום׳ בם׳ הניזקין דם״ב ע״א ע״ש:
הנהו קבוראי וכו׳ ופסלינהו לעדות וכו׳ פירש״י דהיו בשכר ומשום חימוד ממון ואע״ג דקי״ל כאביי לקמן דלא בעי רשע דחמס
מ״מ כאן ר״פ הוא דפסלינהו ולעיל בסמוך משמע דר״ם ם־ל כר״ן דחשוד על העריות כשר לעדות והיינו משום רבעי רשע

ע״ב גט'

דחמם כדפירש״י שם
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זרע

גדלה [ה״ט] שכתב וז״ל ואע״ג כו׳ אי עביד לא מהני כו׳ הרי הוא כעין
גוזל צמר כו׳ אף כאן קנה בדמים עכ״ל .משמע דדמים יש לו כל דין
שינה וא״כ מדאורייתא מהני אפי׳ לא גמר ומקנה ומדרבנן הוא דעבדינן
חילוק בין אמר רוצה אני ללא אמר ומש״ה הוצרך הרמב״ם ברפ״י מהל׳
מכירה לתת טעם לתלוהו וזבין דאגב אונסיה גמר ומקני לתת טעם לרבנן
מפני מה בתלוהו מקחו קיים הרי הם אמרו בחמסן דמקחו בטל ולא מהני
הדמים ,אלא הטעם דראו חכמים דבתלוהו אגב אונסיה מקנה משא״כ
בחמסן דלא אמר רוצה אני וכל זה מדרבנן דמדאורייתא הדמים יש להם
דין שינוי כל זה נראה לכאורה .אבל מה שנראה האמת דביאור דברי
המגיד הוא אף כאן קנה בדמים ומטעם דאגב אונסיה חוד גמר ומקני
ולעולם דאף מדאורייתא לא קנה .אמנם לא מטעם גזלן הוא דלא קנה,
אלא משום דעבר אלאו דלא תחמוד ,וכל מילתא דאמר רחמנא לא
תעביד אי עביד לא מהני וא״כ כיון דלא הד אלא מסעם זה אינו נפסל
לעדות דאינשי לא תחמוד בלא דמי משמע לדו ולא הוי רשע בעיניו אלא
דרבנן קראו גזלן חמסן ופסלינהו לעדות .ונמצא מ״ש רבינו גזל
מדבריהם היינו דקראו גזלן כדי שיפסל לעדות ,דבשום דוכתא לא מצינו
דרבנן גזרו אסרו ,אלא מכללא דפסלוהו לעדות הוא דידעינן דגזל
מדבריהם הוי .וגם יש להוכיח דבלא אמר רוצה אני מדאוריייתא לא קנה
מדהקשו התום׳ בח״ה שם [בד״ה אלא] גבי הך דתלוהו תבין בו׳ דאמאי
איצטריך קרא גבי קרבן לרצונו ,ת״ל דאגב אונסיה גמר .ואם איתא,
אימא דאיצטריך קרא כי היכי דלא נימא אפי׳ לא אמר רוצה אני .ונחזור
לעניינינו א״כ מ״ש הרמב״ם בהל׳ גדלה אותו האופן דהיינו דאמר רוצה
אני אינו פסול לעדות אפי׳ מדרבנן ,ודלא בהגהות מיימוניות .ודע חש
ראיה לדעת הרמב״ם מפ״ק דמציעא [דף ה׳ ע״ב] דאמרי׳ התם דלא חשיד
אשבועתא אפי׳ מדרבנן משום דלא תחמוד בלא דמי משמע ה״נ לענין
עדות כשר אפי׳ מדרבנן מהך טעמא ,ולדעת תום׳ במשנת ז״ב דס״ל דאף
דלא סבח אינשי דעבד איסורא .מ״מ כיון דסוף סוף עבח איסורא פסול
מדרבנן ,אין להקשות מהך דפ״ק דב״מ דכתבינא ,ח״ל דשאגי התם
דאינו חמסן חצוף אלא מעלים חמסנותו כדכתבו שם התום׳ .ואין
להקשות לדעת הרמב״ם כי חכי דלאינשי לא תחמוד בלא דמי משמע
לוע ,ה״נ חמסן בלא דמי משמע להו .ח״ל דנהי דלא ידעי דנקרא בשם
חמסן מ״מ פשוט וברור הוא לכו״ע דבלא רצון הבלעים איסורא קעבד,
דעל דרך זה פירשתי כוונת התום׳ דבב״ם דף ה׳ [ע״ב] בד״ה בלא דמי
כו׳ עיין שם בחידושי במ״ש בס״ד.
דעדלהראב״ד יש לפרש דעתו דס״ל דפסולי עדות תלד בלא תחמוד.
ומפרש הך סוגיא דהכונם דקאי אחמסן דקרא,
ומדאורייתא פסול לעדות .והוסיפו וגזרו דקאמרי ,ד״ל גילו רבנן הדבר
ואוקמוה אדינא דאוחיתא ,עיין מ״ש בתום׳ בס״ד .אלא שא״כ היה לו להשיגו
בהל׳ עדות (שם) שכתב אינן פסולין אלא מדרבנן .ודוחק לומר ,שסמך על
מ״ש מזל׳ גדלה .לכך נ״ל ,דאיוזו נמי ס״ל דכיון דלא תחמוד לאינשי בלא
דמי משמע להו כשרץ מדאוחיתא .א״נ אף מדרבנן כשרץ ואינו נפסל משום
לא תחמוד ,כיון דלאינשי בלא דמי משמע להו .אלא דרבנן עשאו גזלן
ופסלוהו .וזו היא דעת ההגהות דאל״ב איך יתיישב להגהות מ״ש רבינו בהל׳
עדות גזל מדבחהם והא פיסולו מדרבנן הוא משום דעבר אלא תחמוד כעין
מ״ש התום׳ במשנה באיסור חבית אלא ודאי כדכתיבנא וזו היא דעת הטור
נמי [בחו״ט] סי׳ לג ובסי׳ שנט ע״ש.

כד״ח

מגדלי איתמר פי׳ כו׳ אסור לגדל בו׳ דלמא אתי לרעותן כו׳ וא״ת

דן! כ״ז

שלמי תודה

ע״ב בתום׳ ד*ח ואלו הן הקרובים וכר דאבתי איכא שש קרובי־ דאתו
טכללא וכו׳ עיין במהרש״א דל שהאריך הרבה לבאר אלו השש קרובים
היתרים ופרט כל הכ׳־ז הקרובים הנשנים במשנתנו ועשה סיטנים בא׳ וב׳ לידע טי
היתרים והסימנים באו מעורבבים ולא יכלו התלמידים להבינם ונלאו בוה הרבה על
בן אמרתי לעשות הציור הזה ולסדר חכ״ז קרובים ונם הורנו שהוא הכיח ונם התולדות
היוצאות מהם שהם ואני לו והרי הם מסודרים לפניך ימין ושמאל:
בע״ב ביאור נכון בדרך קצרה בענין הקרובים מהרה״ג החו־׳ש והכולל
מרביץ תורה בישראל הדר׳ט כטח׳׳ר רבי משה פתרוך׳ נר״ו חבירו
הדבק מאח של טרר ועט״ר הרב המחבר וצוק*ל4

יז
יצחק

והא מתני׳ היא במרובה אין כו׳ אבל גסה כו׳ ד״ל כו׳
עכ״ל .נראה דבמ״ש פי׳ כו' ,באו לאפוקי פירש״י דפי׳ הטעם שאסור הוא
משום דעבידא דמשמטא ורהטא לתוך השדות .דלפירוש זה קשה דאמאי
פסולים והא לא מכווני בכוונה לרעות ,ולעיל משמע דאי לא הוי בכוונה
כשרץ דקאמר דחזו דקא מכווני גזרו בהו רבנן .ולפירש״י י״ל ,דכיון דעבידא
.דמשמטא ורהטא הוי בכוונת מכוין ,דלעיל נמי קאמר אקראי בעלמא משמע
דכל שהוא אינו באקראי פסול .ולפי פירושם הוא שהקשו וא״ת והא מתני׳
היא כו׳ דאלו לפידש״י ל״ק דאלו ממתני׳ אינו פסול דלא עביד בכוונה ממש,
קמ״ל רבא דפסול בדקה ואגב נקט גסה .אבל לתוס׳ לא הו״א הכי ,דממתני׳
אינו פסול דכיון דהטעם הוא דלמא אתי לרעותן ,ולכך קשה מתני׳ היא .וכ״ת
דאיצטחך משום גסה גם גסה שמעינן לה מדיוקא .עד״ל דרך אחר והוא,
חזאי פי׳ שכתט מקושר עם ד״ל ט" ,דאילו לפירש״י לא שייך לומר ה״ד .גסה
דהא גסה לא משמטא אבל לפירושם דשייך הרעיה אלא משום דאינם יכולים
לעמוד בגדרה לא גזרו רבנן שייך לתרץ מוז שתירצו .הקשה מוזרש״א ארישא
דמילתא דקאמר רועה בהמה דקה כו׳ בח״ל כשחם ,ה״מ לאקשויי הא מתני׳
[היא] במרובה אין מגדלץ בא״י הא בחו״ל מגדלין ע״כ .ד״ל ,דאי מוזא ה״א
איידי דנקט בא״י פסולים קמסיים דבחו״ל כשחם אבל גסה קשה דלא שייך
בה אגב .וכן משמע מתום׳ דמרובה [ב״ק דע״ס ע״ב בד״ה אץ] תה היפך מ׳׳ש
בדרך א׳ וא״כ צ״ל דהקשור דפי׳ הוא עם ד״ל כו׳ כדכתיבנא בדרך ב׳ עיקר.

דן! כ״ך ע״א תוס׳ בד״ה לעבר השנה כו׳ וא״ת האיך היו מעברץ
(השנה) כו׳ חו״ל כו׳ עכ״ל .אע״ג דאמרי׳ בסוף מסכת
ברכות [דס״ג ע״א] דר״ע לא הניח כמותו בא״י לכך התז יכול לעבר,
הכא הניחו רבי יוחנן גדול מהם מדקח להו ר״ל רועי בקר .מתוס׳
חבטות דף קט״ו ע״א [בד״ה אמר רבי עקיבא]
בד״ה לעקל בית הבד כו׳ כבר עמדו על דיבור זה מהרש״ל
ומהרש״א ,ומשנ״ל עיקר הוא דבח מהרש״א .ומ״ש
מהרש״א דכל קצירה לעצים אינו חלק מן המופקר דאל״ב כל אחד יפסיד
כרם חבירו .ליתא ,אלא אפי׳ מכרם חבירו כל שהפקירו ולא גדרו עיין
במשניות ובהרמב״ם[ ,אולי כונתו למתני׳ רפ״ד דשביעית והרמב״ם פ״א
מה׳ שמטה הט״ז]
ע״ב תום׳ בד״ה הלכה כרבי יהודה דמכשיר כו׳ וכן הלכה כו׳ עכ״ל.
כאן הבן שואל מה חידשו תום׳ באמרם כחה״ו דמכשיר
כו׳ והא פשיטא הוא .ועוד דלמה לן להכרעתם כיון דאמוראי קפסקי
הלכה כרבי יהודה ועוד לקרא .ד״ל ,דלא נימא דרבי יהודה דקפסקו
הלכתא כוותיה היינו חה״ו משום ר״ט דלעיל .אבל זהו דוחק ,דמהי תיתי
לי כיון שאינו מפורש כמו במשנה .ועוד ,דריוז״ו משום ר״ט לא אייח
בפסולי עדות אלא דאנן ילפינן מדבחו בנזיר .לכך נראה עיקר דמשום
דרצו לפסוק הלכה דכשר כמ״ש וכן הלכה הזכירו מה היא ההלכה דאע״פ
דלכאורה זאת ההלכה אינה עיקר כמו שאפשר ,מ״מ כן הוא האמת .והוא
דבפרק השואל [שבת דקמ״ט ע״ב] משמע דליכא אסמכתא בקוביא לכך
כתבו כחה״ו דמכשר כו׳ וכן הלכה כו׳ ר״ל דאיכא תח ריה״ו תדא חה״ו
משום ר״ט ואידך ריה״ו חחה והלכה כרבי יהודה חדיה כדפסקין הכא
אמנם הך דפרק שואל דשבת הוא כרבי יהודה משום ר״ט ופסקא בדוכתא
עיקר .ועיין לעיל [דכ״וז ע״ב] בד״ה כל כה״ג לאו אסמכתא כו׳ מ״ש
שם בסוף החבור בס״ד.
כד״ד! החשוד על העחות כו׳ עכ״ל ,עמ״ש בפ״ק דף ט׳ ע״ב בד״ה
לרצונו וכו׳ בס״ד.

משמרות כהונה

דף

ב״ז ע״א משום פסידא דלקוחות עיין בהח׳ן בחי׳ שב׳ דלאו
דוקא מכירה אלא אפי׳ מתנה וקידושין מדלא קאמר א״ב
כה״ג ע״ש ובדבור שאח״ז כ׳ להיפך דש לישב כוונתו אבל לשונו

אינו מכוון:
רבא וכו׳ שתוך כ״ד הוכחשו וכו׳ עכ״ל ר״ל בתוך כ״ד
של העדות דחזקה שהוכחשו בה וכן הוא בתום׳ שם
כפ׳ חזקת:
וכל הראוי ליורשו כ׳ מהרש־ל דחר״ט מפרש דכל
ע״3
הראוי ליורשו הוא ממשנת רע״ק והוא נראה יותר
מפירש״י ע״ש והיינו דלפירש״י דודו ובן דודו יתור נפיש הוא דבכל הראוי ליורשו סני דגם דודו ובן דודו ראוי ליורשו הם וכ״כ התי״ט ועיין

תום׳ בד״ה

[א״ה עיין

גט' אלא

מתני׳

להרעיב שב׳ כדברי חרמב״ם וכפירש״י ולא ביאר בדבריו שהוא פי׳ אחר:
לא יומתו אבות בעדות בנים וכו׳ ה׳ ראש יוסף סי׳ ל״ג הקשה מנ״ל לאוקוטי קרא בעדות דילמא בדיינים לא ידונו אבות לבנים

ועד לחכמים  -ה ועד לחכמים עמוד מס (22הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

דפוס
ראשון

*

ארחות

J־W

להרא״ש ז״ל

חיים

מר

כ ,הרבה

צז( .מט) אל תתייחד עם שום אשה ואפילו עם שתי נשים חוץ

תשכח את

מאשתך ואמך ובתך.
צח( .נ) אל תשבח אשה ביפיה ובטוב מעשי׳ (נא) [פן] יאשרוה

(?r,

השומעים.
:ה קלקולים

יים
בם יקשה להם
בתורה׳ וירע
ם עובדים את
שר תאמר על
כבדו בגי אדם
כי הוא שונא
ם הוציאו את
;ם מניאים את
המצות,
יה
יותרים
ש!
ו ,למוד מוסר
השם.
:י יין בזוללי
וישתה כדרך
צמו לא חטא
ר׳ ושכחת ד׳
יחת ד׳ עצמו
זע״ת אות כ״ז

01

על רוב אכילה,
א יתירא לאתויי
•באי יין בזוללי
ירר ומורה כו׳
■בחולין פ״ו א

ויין יותר מדי
י ־ mrושירון
:־ ; שת וגו׳

׳שבעים ד,שמרו
ובספרי האזינו
בול שלא מרדו
יה יתירה בתוך
יה יתירה בתוך

השם אורחותיו
מקור החיים
עוברים על שכחת ד׳ על ל״ת דהשמר
ביתו שהרי פלגש בגבעה הטיל עלי׳ בעלה אימה
לך פן תשכח וגו׳ והנה נראה דרבינו
יתירה והפילה כמה רבבות מישראל וכל המטיל
הבין הכי את פרשת של בן סורר ומורה
אימה יתירה בתוך ביתו סוף בא לידי ג׳ עבירות
ע״ז וג״ע וחילול שבת וע״ש ז׳ א׳ לעולם אל וס״ל דמה שנוגע לאזהרה נוהגת אזהרה
זו בכל אדם ובכל זמן .וכן מנה הר״מ
יטיל כו׳ שהרי אדם גדול הטיל אימה יתירה בתוך
בספר המצות מכלל התרי״ג ומפורש
ביתו והאכילוהו דבר גדול כו׳ ובמשנת ר״א פ״י
בדבריו כן כאמור ,דנוהג בכל אדם
מנין שאנו מוזהרין שלא להטיל אימה זה על זה
ובכל זמן.
בו׳ ובצוזאת ר״א הגדול ואל תטיל אימה יתירה
(מט) אל תתייחד עם שום אשה.
בתוך ביתך כי כמה רעות גורמת האימה( .מט) אל
קידושין פ׳ ב׳ תנן לא יתייחד אדם עם
תתייחד עם שום אשד ,חוץ מאשתך ואמך ובתך
ואפי׳ עם שתי נשים (נ״א ואפי׳ הם בשנים והוא
שתי נשים ,ודעת רבינו שם מבואר
דה״ה עם יותר אסור דלא כדעת רש״י
הוא) ,מבואר הכל בקדושין דף פ׳ ודף פ״א.
(נ) אל תשבח אשה ביפי' ,כמ״ש (משלי ל״א) שקר שם וכן התו׳ הקשו על רש״י ,וכן
צריכין לפרש דברי רבינו כאן לפי׳
החן וגו׳ ובסוטה מ״ז א׳ כמה נאה אכסניא זו כו׳
שינה מלשון המשנה וכתב "אפילו"
רשע בכך אתה מסתכל כו׳ ובירו׳ דחגיגה פ״ב
עם שתי נשים׳ ר״ל אפילו עם יותר
ה״ב הא תרתי גבך הדא שחשדתני פי׳ שאני
אסור ושתי כמאה ,ולשון הא״ח המובא
משבחה ביפי׳ ע״ש]ובס׳ היראה לר״י ב׳ אל תשבח
בספר מרפא לנפש אפילו עם מאה
אשד ,ביופי* בפני חבריך פן על ידך יחמדוה וכתיב
נשים אסור[ .ור״י בספר היראה אות
לא תחמוד קרי בי׳ לא תחמיד ת׳ דמקור דברי
רל״ו כתב כלשון רבינו ,ולפ״ז אינו
רבנו במכילתא יתרו פ״ח כתוב א׳ אומר לא
מוכרח דס״ל כרש״י ,דלא כמו שכתבנו
תחמוד וכא״א לא תתאוה כיצד יתקיים ב׳ מקראות
שם במקור היראה ,והג״ה באה״ע סי׳
הללו ה״ז אזהרה לעוקב אחר המנאף וטרחו ר.מפ׳
כ״ב סע׳ ה׳ מביא שיטת רש״י בשם
בביאורה ודברי רבנו קלורין לעינים עפ״ד ד,גמ׳
יש מתירין]:
שבועות מ״ז ב׳ אזהרה לעוקב אחר המנאף מנין
ויש לעיין בהא דכתב רבינו דמותר
(פירש״י ממציא לו נשים לזנות) ת״ל לא תנאף
להתייחד עם בתו הרי הש״ם מסיק שם
לא תנאיף וה״נ דריש המכילתא קרא יתירא לא
יאשרוה־
תחמוד לא תחמיד.ץ[נא) ובטוב מעשי־
תנאי היא ורבינו ושאר פוסקים שם
פסקו דמדינא מותר מיהו המחמיר תבא
עליו ברכה כמו דאשכחן דכמה אמוראי החמירו על עצמן וכן הוא ברמזים שם
ובטור ,וא״כ מאחר דרבינו נקט נמי מילי דחסידות למה לא כתב דיש להחמיר
מלהתייחד עם בתו ,וכן כתב רבינו יונה בספר היראה אות רל״ד וז״ל אל תתייחד
עם שום אשה ,אפילו בתך או אחותך אפילו פנויה וכו׳ עיי״ש במקור היראה:
וי״ל דרבינו לא נקט אלא מילי דחסידות אשר כל אדם יכול להזהר אי לאו משום
קושי הטבע והרגל המדות וגם כל ענייני מדות ובין אדם לחבירו הוי לדעת רביגו
עיקרים ולא רק ענייני חסידות׳ אבל מילי דחסידות שאין ביד כל אדם להזהר אם

עיונים

צו) אל חודיה,־ כו׳ ובתך.
עיי׳ מקוה ת ואולי כונת
רנינו ,אשתך אפילו לנדה.
ואמך ונתך דוקא שתיהן
ביחד ,ואף כי שתי נשים
אחרות אסור ,בבת יחד
עם האם מותר.
צח) אל תשנה כו' יאשרוה
כו' .ואפי' בטוב מעשיה
שאין נזה צד איסור ,אנל
צריך לחוש שלא לגרום
נזה רעה להשוחעיס אם
הס יהי' אינם הגונים,
וחחילא תגרום רעה גס
להאשה עצמה .ואולי יש
כאן חלופי אותיות ונמקוס
יאשרוה צ "ל י א ר ש ו ה.
וה״פ ,שלא לשנח גס
אשה פנויה כדי לארשה
— ניופיה ,ורק בטוב
מעשיה יארשוה השומעים,
ולכן ישנתה נפניהם רק
נטונ מעשיה.
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קונטרס זכור למרים

ומתה נבאר בקצרה כל המאמר .שתהיו אוהבים ואיו ,שיתקיים עי״ז מאמר■
הכתוב ואהבת לרעך כמוך דהיינו ע״י שלילה כטאמרם ז״ל בל מה דעלך סגי לחברך
לא תעביד ,והוסיף עור לומר ותהיו מכבדים זא״ז ,ר״ל שבל אחד מישראל יכבד את
הכירו באיזה אופן שהוא ,שהוא יותר חשוב ממנו ,אם הוא משיר בודאי מטיב יותר־
למניים ממנו ,ואם הוא עני בודאי לבו שבור יותר וכן בכל המגינים יוכל למצא ממלות
הרבה מחבירו יותר ממנו ,וכן העני יכבד את המשיר שיחשוב שלפיכך ברכהו ד'־
במושר לפי שהוא מוצא חן במיני ד׳ בממשיו מפעולותיו הטובות שמושה מם בנ״א
,ולפיכך ברכהו ד׳ במושר .והוסיף מור לומר ותהיו יראים זט״ז ,כי לפי הידוע שכל
..ישראל אהובים אצל הקב״ה וכדבתיב אהבתי אתכם אמר ד׳ (מלאכי א׳) וידומ שכל
איש שהמלך אוהבו הכל יראים ממנו להקניטו פן יודע למלך וכן כתיב וקרא מליך אלי.ד ,ונר (דברים ט״ו) .ולא ימצא בכם עבירה־ ונזל* ,כונתו מבירה הוא בכלל במצות
שהם בין אדם למקום ונזל ברברים שב״א לחבירו ואמר ולא ימצא דמשמע אפי׳ אם.
יבוקש מליו איזה דבר קטן ממכירות שב״א למקום או מב״א לחבירו לא ימצא אצלו..
והוסיף מור לומר ודבר מכוער ,ר״ל לאו דוקא עבירה ממש או גזל ממש אלא בנון
באיסור מדיות אף שלא מצינו אותו במשיית המכירה גופא אלא ראינו ממנו רבד־
מכומר כדאיתא ביבמות דף ב״ה מ״א מיי״ש ,וזהו בדברים שב״א למקום ,וכה״ג אפשר־
להמצא בדברים שב״א לחבירו ולמשל במניני גזל אף שלא הי׳ גזל ממש אלא שהדבר
היה מיוחד ומזומן לאחר ובא הוא ונטלה וכמאמר חדל מני המהפך בחררה ובא אחר
ונטלה נקרא רשע *)אעפ״י שלא משה שום ממשה של מבירה מ״ם אין זה דבר
־־
נכון.
ולפי״ז אתי שפיר דברי הנביא הגיד לך אדם מה טוב וגו׳ כ״א משות משפט
שכונתו שלא לגרום שום חיזק הן בנופו הן בממונו או בכבודו ,ואהבת חסד כונחו לא
מיבמיא שלא יעשה איזה דבר שהוא נגד דעתו של חבירו אלא שצריך מור להתחסד
מטו ולדרוש שלומו וטובתו בכל הענינים .ואחד כל הדברים הנ״ל הוסיף עוד כלל על
כל מעשיו ופעולותיו והוא והצנע לכת עם אלקיך ,ר״ל שמכל פעולותיו הטובות לא ידע
אלא הקכ״ה בעצמו שלא יהי׳ לו תשוקה בחמדת היצר שיפורסם שמו מפעולותיו
הטובות ושלא יחפוץ שיחזיקו לו טובה עבור מעשיו הטובים אלא והצנע לכת ,ר״ל שלא
ידע מזה רק הקב״ה ,שיעשה הדברים בצינעא ושלא יכפוף שיתגלו מעשיו כיבים.
ועפ״י דברינו אלו אתי שפיר מ״ש הנביא הניד לך אדם מה טוב בהמ ה ,ר״ל וכי
הגיד לך אדם מעולם מהו הטוב האמיתי שד׳ דורש ממך כי לא נמצא בעולם איש
אחד שאמר כ״כ כדיוק מה שד׳ דורש ממך ,כי אי אפשר לו לאדם להשיג מעצמו
כ״כ ,אלא אפשר לו לארם להשיג א״ע על דברים פשוטים וגסים כמו גזל ממש וכדומה
מבירות הבולטות מעצמן בשם מבירה אבל להשיג בעצמו דברים דקים מאד מאד
במו שאמרנו אוהבים ומכבדים ויראים זמ״ז ,זה א״א להמצא אם לא שהקב״ה בעצמו יגלה
לו מהו הטוב האמיתי וממה צריך ליזהר בתכלית הזהירות.
תניא
*) ובאמת הוא מרומז בקרא דכתיב לא תחמוד וגו׳ וכל אשר לרעך
ולא אמר של רעך כוונתו אף שהדבר עדיין אינו שלך ולא של חברך אלא
שמיוחד מן השמים שיהי׳ לרעך ג״כ לא תחמוד כי באמת הקב״ה מזמין לכאו״א
סיבותיו שיוכל להתפרנס מזה וידוע מאמר חז״ל דאין ארם נוגע במוכן לחבירו אפי4
במלא נימא.
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לעצמו מה זה גיהנם ,כדי למנוע עצמו מחטא ,וכך חינך את בני ביתו ביראת
שמים ויראת חטא).

החושק מאד בחפץ שהובטח לו לאחר זמן ,עובר בינתיים
על לא תחמוד
לא תחמד (שם)
הגרייה הביא שמספרים על א״ז בעל ההפלאה זצ״ל שראה גנב שרצה לגנוב

ממנו מנורה בשבת ,וא״ל שמפקירו ויכול לבוא וליקחנו אחר שבת ,ותמהו השומעים
למה היה צריך להפקירו ,כיון שמודיע לו שנותן לו במתנה ויוכל לבוא לקחת
^n״!n 7*12545

לאחר שבת ,הלא יספיק לו לגנב וימנע מחילול שבת .והסביר הגר״ח שעדיין
הגנב עובר כל רגע ורגע באיסור לא תחמוד ,ולכן מיהר בעל ההפלאה להפקירו

מיד כדי שלא יעבור הגנב על לא תחמוד ברגע שהוא הפקר ,וביקשו שיבוא

לקחתו אחר השבת כשאין איסור שבת.
ונראה מזה חידוש לדינא ,שאם דוחק את חבירו למכור או ליתן לו איזה

חפץ במתנה והסכים להעבירו לרשותו לאחר שבועיים ,בינתיים הוא עלול לעבור
כל רגעיבאיסור לא תחמוד עד שמקבל את מבוקשו ,וצ״ע.

אמונה חושית
וכל העם ראים את הקולת (כ ,טו)
וכרשייי :רואין את הנשמע .ופירושו שבקול שייך שמיעה ולא מתאים בזה
ראייה ,רק שלפעמים הדבר הוא כ״כ ברור עד שכאילו רואים אותו ,והעם במתן

תורה כששמעו את הקולות והברקים ,נדמה להם כאילו ראו.
ואמונה כזאת נקראת "אמונה חושית" ,שמרגיש איך כביכול הקב״ה נמצא
לפניו ממש ,וממתן תורה ואילך ניתן כח זה של אמונה חושית לכל אחד ואחד
מישראל ,ויש הזוכים לכך רק לפעמים בשעת תפילה או בחלק מהתפילה ,שחשים

אז קירבה נפלאה לאלקים ,וישנם צדיקים שכלתה נפשם תמיד מרוב אהבה ודביקות,
ומרגישים תמיד איך האלקים כביכול לפניהם ממש ,וכל אחד מישראל זוכה לכך

כפי השגתו ומדריגתו.
חכמה ודעת  -ב (שמות) שטרנבוך ,משה עמוד מס ג(17הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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פרשת ואתחנן

ועטש״כ באחיעזר נח״א ס״ו סק״הן [עפי״ד המחנה
אפרים עדות <סי׳ י״ג)] ,דהטעם שע״א
אינו נאמן להעיד על אשה שזינתה להוציאה
מבעלה ,אי״ז משום שעדות על זנות חשיבא
כדבר שבערוה ,אלא משום שהוצאת אשה מתחת
יד בעלה הוי כהוצאת ממון מתחת יד בעליו,
ולזה אחר שכבר גירשה נאמן להעיד שזינתה
לענין זה שיהא המגרש אסור להחזירה מדין
איסור מחזיר סוטתו ,ובקה״י יבמות [סי׳ ל״ג]
האריך בזה.

חשו*

רה

[וק״ד הצחות יבואר בזה מה דדריש במדרש
הגדול דברים (פכ־ד פ״א) וז״ל ,ואיש
אשר ינאף את אשת איש ,לא שמענו אלא בזמן
שיש שלום ביניהם כל הבא עליה יהא במיתה,
אבל אם אין שלום ביניהם לא שמענו ,ת״ל כי
יקח איש וכו׳ עד שיפטרנה בגט ע״ב ,משמע
דגדר האיסור של ניאוף הוא מחמת לתא דחבריה,
ולכן ס״ד דדווקא כשיש שלום ביניהם אסור,
(ברם יש לבאר בזה עוד עפי״ד הר״מ [פ״ט מלכים
ה״ח] יעוי״ש)].

כישוב תמיהת חמנח״ח היאך שייף חמדה ולקימה כקרקע
’אריח;iZMMf.

ולא תזיזמוד* אעית ו־׳צך ולא תתאוה
בית רעך| .פ״ה פי״ז!
נפרשת יתרו אסרה תורה לחמוד בית חבירו,
כדכתיב [פ״כ פ״ג] לא תחמוד בית
רעך ,והנה מפורש במכילתא שם דהחומד בלבו
או בדיבור אינו עובר בלאו ,וו״ל שם ,ת״ל
[באיסוה״נ דעבודה זרה] לא תחמוד כסף וזהב
עליהם ולקחת לך ,מה להלן עד שעושה מעשה,
אף כאן עד שעושה מעשה[ ,ואף דלאו דלא
תתאוה עיקרו בלב ,מ״מ בלאו דלא תחמוד אינו
עובר עד שיעשה מעשה לקיחה ,דומיא דלא
תחמוד האמור בע״ו.
ונמנח״ח [מצדה ל״וז] הקשה ,למש״ב בתוס׳ ב״מ
סא[ .ד״ה אלא] שהגוזל קרקע אינו
עובר בלא תגזול ,וזה לשונם שם ,קרקע אינה
נגזלת אינו מן המקרא ,אלא משום דאי אפשר
לזוזה ממקומה ,אבל עבדים דניידי אע״ג דהוקשו
לקרקעות יעבור בלא תגזול ,עכ״ל תוס׳ ,הרי
להדיא מדבריהם דבקרקע אינו עובר בלא תגזול,
כיון דלא ניידי ,וא״ב היאך שייך לאו דחמדה
בקרקע ,הרי בעי לקיחה ,ובקרקע ליכא לקיחה.
והנה דעת הר״מ [פ״א גדלה הי״ב] דאף בגוונא
שהסכים המוכר למכור עובר הלוקח בלאו
דלא תחמוד ,נמצא דבכה״ג שפיר משכח״ל
לקיחה ,דבל מה שאין לקיחה בקרקע הוא משום

דלא ניידא וברשות בעליה קיימא ,וא״ב באופן
שהנזגל הסכים למכרה שפיר חלה הלקיחה ,וא״ב
כפשוטו ניחא קושית המנח״ח דמשכח״ל לקיחה
בכה״ג ,אכן הרי לדינא גם בשאינו חל המקח
עובר בלא תחמוד ,ובזה אכתי קשה דהא לא
עשה מעשה כיון דבחזקת בעליה עומדת ,ופלוגתתם
תתבאר לקמן.
והנראה ,דחלוקה לקיחה דגזילה מלקיחה האמורה
בפרשת לא תחמוד ,דבגזילה הרי
שהלקיחה בעצמה היא החפצא דאיסורא ,ובקרקע
ליכא לקיחת גזילה ,דהגזילה היא בביאת החפץ
מרשות נגזל לרשות הגזלן ,וקרקע ברשות כעליה
עומדת ,אך הלקיחה האמורה באיסור חמדה אינו
בכך שהחפצא נלקח ,אלא כלפי הגברא שלקח
הקרקע לעצמו [כדיבואר] ,וכל שלקח הקרקע
לשימושו חשיבא חמדה הבאה לידי לקיחה.
ומקרא מפורש הוא בתורה בפרשת חוקת [פכ״א
פכ״ו] ,כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי
הוא והוא נלחם במלך מואב הראשון ויקח את
כל ארצו מידו ,הרי להדיא מצינו לשון לקיחה
על קרקע ,אשר ע״ב דכיון שכבשו ולקחו לעצמו
שפיר יש בזה לקיחה ,כמבואר בגיטין לח .דעמון
ומואב טיהרו בסיחון ע״י כיבוש מלחמה ,ולמש״ג
הרי דשייך לשון לקיחה גם בקרקע כל שמשתמש
בה לצרכו ,ורק לקיחת גזילה ליכא בקרקע.
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ונראה להוסיף ,דלאו דגוילה ליוזא אלא אם
חייל בהחפצא שם גזולה ,אבל אם לא
חייל בהחפצא שם גזולה ליכא לאו דלא תגזול,
וכפי שיבואר סמך לזה ,באופן דלפי״ז הרי ע״כ
דלקיחה דגזילה חיילא בהחפצא לאשוויי כגזול,
ולכן כל דלא נייד לא חייל בהחפצא שהוא גזול
תחת ידו ,משא״ב בלקיחה דחמדה אין אנו צריכין
שתחול הלקיחה בהחפצא ,כי אם דבעינן מעשה
לקיחה בעלמא ,ווה שפיר שייך גם בקרקע.

השדון

וסמך לוה ,דהנה איתא בסוכה לא .דהגוזל קרקע
ובנה עליה סוכה יצא יד״ח ,ואין בזה משום
מצוה הבאה בעבירה כיון דקרקע אינה נגזלת,
וביארו בתום׳ !ד״ה אבלן דהקרקע ברשות בעלים
עומדת ,ותמה הגרע״א בגליוה״ש שם ,דהלא אף
עבדים אינם נגזלים ,כיון שהוקשו לקרקעות ,הגם
דאינם ברשות בעלים ,ותירצו האחרונים ולא חשיב
כמצוה הבאה בעבירה אא״כ חלו קניני גניבה,
דעי״ו חייל ביה דהוא כחפצא של גזול.

בפלוגתת הראשונים בלאו דלא תחמוד א .חמדה ב .לקיחה
דהנו! כתב הר״מ [פ״א גזילה ה״ט] ,כל החומד
עברו או אמתו או ביתו וכליו של
חבירו או כל דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו,
והכביד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו
ממנו ,אע״פ שנתן לו דמים רבים הרי זה עובר
בלא תעשה שנאמר לא תחמוד ,ואין לוקין על
לאו זה מפני שאין בו מעשה ,ואינו עובר בלאו
זה עד שיקח החפץ שחמד[ ,כענין שנאמר לא
תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך ,חימוד
שיש בו מעשה] ,עכ״ל.
והראב״ד השיג על הר״מ שכתב דעבירת לא
תחמוד הוא לאו שאין בו מעשה,
[ומה״ט אינו לוקה עליו] ,וזה לשונו ,לא ראיתי
דבר תמה גדול מזה ,והיכן מעשה גדול מנטילת
החפץ ,אבל היה לו לומר מפני שהוא חייב
בתשלומין ,שהרי הוא כגזלן שחייב להשיב את
הגזלה ,ולפיכך אינו לוקה ,וגם זה חייב להשיב
את החפץ לבעליו ,עכ״ד ,והיינו דפליג בזה על
הר״מ לענין אם חשיב מעשה ,ולענין אם חשיב
ניתן לתשלומין.
והנה עוד נחלקו הר״מ והראב״ד באיסור לא
תחמוד ,דדעת הר״מ שם הי״ב דאף בגוונא
שהמקח חל ,כגון שאמר המוכר רוצה אני ,עכ״ז
עובר הלוקח בלאו דלא תחמוד ,ודעת הראב״ד
דדוקא אם לא אמר המוכר רוצה אני עובר הלוקח
בלאו דלא תחמוד ,ווכן הוא דעת התוס׳ בסנהדריז

כה( :ד״ה מעיקרא) בתירוצם השני] ,אבל אם אמר
המוכר רוצה אני ,דהמקח חל [ב״ב מח ,].אינו
עובר בלאו דלא תחמוד.
וכמ״ט כתב בביאור פלוגתתם ,דדעת הר״מ
דיסוד האיסור הוא החימוד ,והלקיחה
היא שיעור בגודל החמדה שבא לידי לקיחה,
ולא נשלם החפצא דהחימוד עד שיבוא לידי
לקיחה ,ולזה בודאי שהוא נחשב כאיסור שאין
בו מעשה ,ולכן דעת הר״מ ,דאף אם חל המקח
עובר בלאו דלא תחמוד ,והוא לפי שאין הלקיחה
אסורה מצד עצמה ,אלא לאשווייה חימוד שיש
בו לקיחה ,וממילא אף לקיחת היתר מצטרפת
אל החמדה.
וכן מפורש בסמ״ק [מצוה י״ט] וז״ל ,כתיב לא
תחמוד ,ואע״ג דאמרינן במכילתין יכול
בדברים ת״ל ולקחת לך ,מה להלן מעשה אף
כאן מעשה ,מ״מ נראה שאף בלב אסור ,אך אינו
נגמר להתחייב עליו עד שיעשה מעשה ,עכ״ל,
הרי להדיא דעיקר האיסור בלב תליא ,ואך דלא
נשלם החפצא דחימוד עד שיקח ,וא״ב שפיר
כתב הר״מ דחשיב כלאו שאין בו מעשה ,לפי
שהחפצא דאיסורא אין בו מעשה ,ויש להאריך
בזה ,ואכ״מ.

אמנם דעת הראב״ד דהאיסור הוא מחמת לתא
דגזילה[ ,כמבואר במכילתא דכל החומד
סופו בא לידי גזילהז .וא״כ יסוד האיסור הוא
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בלקיחת חמדה ,ולכן דעת הראב״ד דחשיב מעשה,
ולכן דעתו גס דליכא איסור לא תחמוד אלא באופן
שלא חל המקח ,וזהו גם מש״ב הראב״ד דנחשב

< "

השו<

n

כלאו הניתן לתשלומין ,דאם עיקר לאו דגזילה אין
בו מלקות משום שניתן לתשלומין ,א״כ ה״ה לאו
דחמדה ,וכ״ב באחיעזר !ח״א סי׳ כ״ב סק״ו].

בקושית האחרונים למה חל המקח כשעובר בלא תחמוד

ולא אמרינן דבל מח דאמר רחמנא "‘,ת אי עביר לא מחני
המ״ם ןפ״א גזילה ה״ט] הקשה לדעת הר״מ
(פ״א גזלה הי״ב] (שאם חמד חפץ של
חבירו וכפאו למוכר עד שאמר רוצה אני ,המקח
קיים ועובר בלא תחמוד] ,הא בתמורה ד :אמו
רבא דכל מה דאמר רחמנא לא תעביד ,אי
עביר לא מהני ,וא״כ מה״ט נימא דלא יחול
המקח ,ותירץ ת״ל ,הרי הוא כעין גוזל צמר
ועשה ממנו בגד שאינו משלם אלא כשעת
הגזילה וקנה הדבר בשינוי כדאיתא התם ו,.
אף כאן קנה בדמים ,עכ״ל.

(פ״ו בכורות ה״א) דקי״ל כאביי ,ורביא דברי המ״מ
אלו ,ועמל״מ (פ״ח מלוה ה״א) ושעה״מ <פ״ג גירושי;
הי״ט) ורע״א (סי׳ צ״ג וקנ״ט וקע״ר)] ,וצ״ע.

ולכאורה יש ליישב קושית המ״מ עפ״י מש״נ
לעיל בדעת הר״מ ,דיסוד האיסור
דלא תחמוד אינו במעשה הלקיחה ,אלא במעשה
החמדה בלבד ,והלקיחה אינה אלא השלמת החמדה
שבאה לידי לקיחה ,באופן דלפי״ז אין לומר אי
עביד לא מהני כלפי הלקיחה עצמה ,וראיתי שכן
תירץ בחידושי הרי״ס [חו״מ סי׳ ל״ד סעיף ס״ון,
ולדעת הראב״ד דס״ל דהאיסור הוא בגוף הלקיחה,
הרי באמת שיטתו דאם חל המקח [שאמר רוצה
אני] ליכא לאו דלא תחמוד.

[ובקוב״ש ב״ב צד( .אוח ק״א) השיג על המ״מ,
דגול שאני דהקנין נעשה ממילא,
וא״כ אין לומר בזה דאי עביד לא מהני ,אך
בקנין החפץ כשעובר בלא תחמוד ,רצריך דעת
לקנות ,נימא דלא מהני ,ותירץ דדעת המ״מ דגם
בשינוי צריך דעת הגזלן לקנותה ואינו קונה
בע״כ ,עכ״ד ,ונחלקו בזה האחרונים אם קנין
שינוי קונה בע״כ ,דדעת הנתיה״מ (סי■ שנ״א סק״א)
דקונה בע״כ( ,ואינו דומה ליאוש בב״ק סו,):
וכן הוכיח בתרומת הכרי (סי׳ רס״ב) מגיטין נג,:
אמנם במחנה אפרים בהגהותיו לר״מ (פ״ב גוילה
ה״י) כתב דאין קונה בשינוי בע״כ ,וכן כתב
באור שמח שם ,ויצוין בקוב״ש ב״ק אות כ״ו
ובזכרון שמואל סי׳ נ׳ סק״ב בזה].

ובמנחת חינוך תירץ ,עפ״י מה שחידש בשו״ת
מהרי״ט [ח״א סי׳ ס״ט] ,דאם לא יתוקן
האיסור אם נאמר דלא מהני ,אף רבא מודה
דמהני[ ,ובזה תירץ הגרע״א ,קושית האחרונים
בדין השוחט בשבת ,דנימא דאי עביד ל״מ],
ומעתה ניחא מה דחל המקח ,כיון דאם לא נימא
דלא מהני לא יתוקן האיסור ,שהרי אף אם גזל
החפץ עובר בלא תחמוד ,וכמו שהביא הר״מ שם
הי״ב ,וכיון דלא יתוקן האיסור כלל לכן לכו״ע
אי עביד מהני.

ובמנחת חינוך [טצוה ל״ח סק״ב] הביא דברי
המ״מ ,והשיג עליו מאד ,דאף שמצינו
בסוגיא שם דגזירת הכתוב דשינוי קונה אף דאמר
רחמנא לא תעביד ,מ״מ מה״ת ללמוד מזה גם
ללאו דלא תחמוד[ ,וגם בעיקר דברי המ״מ דקי״ל
כרבא דאי עביד לא מהני .צייו לדברי הלח״ט

אמנם במקנה [הלכות קידושין סי׳ כ״ח בקו״א] כתב,
דכל איסורא דלא תחמוד ליכא אלא אם
הקנין חל ,והחומד ולוקח בזרוע בלא דמים אינו
עובר בלאו דלא תחמוד ,ולפי דבריו נמצא דאם
נימא דלא יחול המקח נמצא שיתוקן האיסור,
באופו דלפי דברי המקנה אין ליישב כדברי
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המנח״ח[ ,אכן דברי המקנה מחודשים ,ולדעת
הראב״ד הרי הוא להיפוך ,דאם חל המקח אינו
עובר ,ורק אם לא חל המקח עובר וכדלקמן].
עוד כתב המנח״ח ליישב ,עפ״י מש״ב בשו״ת
פנים מאירות [ח״א סי׳ ל״ד] ,דאף לרבא
דלא מהני ,היינו משום שקנסתו התורה דלא יהנו
מעשיו ,אבל בנשבע שלא ימכור ,הרי רק המוכר
עשה האיסור והלוקח לא עביר איסורא ,והיאך
נקנוס את הלוקח שלא תחול המכירה ,ועל כן
בכה״ג לא קנסה התורה ומהני מעשיו ,ועפי״ז
כתב במנח״ח דה״נ אין לקנוס שלא יחול המקח,
הרי כבר נתרצה המוכר ורוצה שתחול המכירה.
ובחתם סופר [יו״ד סי׳ ו׳] ביאר דברי המ״מ,
דיסוד מה דאמרינן רכל היכא דאמר
רחמנא לא תעביד אי עביר ל״מ ,היינו מפני
חומר הלאו שאין האדם יכול לפעול כנגדו,
ומאחר שחידשה תורה דהגזלן קונה בשינוי ,ע״כ
נתחדש בזה דלאו דלא תגזול קיל אשר בו אי
עביר מהני לקנות בשינוי מעשה אף שבכל גזילה
יש גם עבירת לא תחמוד ,וא״כ כ״ש כשעובר
על איסור לא תחמוד שהוא קל יותר מגזילה,
דאי עביר מהני ,יעוי״ש[ ,ודבריו מחודשים קצתן.
ויש להוסיף ,עפי״ד המקנה [הלכות קידושין סי׳
כ״זז סק״ד] ,שב׳ אהא דפריך בתמורה ו.
למה הגזלן קונה בשינוי ,והלא כל מה דאמר
רחמנא לא תעביד אי עביד ל״מ ,והקשו האחרונים
דהלא כבר עבר על לאו דלא תגזול ,ואיזה איסור
עובר בשעת השינוי דנימא דלא מהני ,ותירץ

השדון

המקנה דעבירת לא תחמוד ישנה רק כשקונה
החפץ ,וא״כ כשעושה השינוי עובר בלא תחמוד,
נמצא דגלי קרא דאף דעובר בלא תחמוד מהני.
והנראה ליישב קושיית המגיד משנה [למה חל
המקח] ,עפ״י מה שהארכתי בפרשת
בהר-ןפכ״ה פמ״ו] בישוב קושית האחרונים בעיקר
מה דחייל כל שחרור עבד ,והרי אמרה תורה
לעולם בהם תעבודו ,והמשחרר עבדו עובר בעשה
[ברכות מו :גיטין לח ,].וא״ב לא יחול השחרור
מדינא דכל מילתא דאמר רחמנא לא תעביר אי
עביד לא מהני ,ויעוין בשו״ת רע״א !סי׳ קכ״ט]
ובחידושי חתם סופר גיטין לח .ובשו״ת חתם
סופר [אה״ע ח״ב סי׳ קנ״א ד״ה ומה] שנתחבטו בזה.
ותירצתי שם דבר חדש ,דלא דנו משום כל
מילתא וכו׳ דלא מהני ,אלא במקום
שעיקר חלות הוא נגד דיני התורה ,כגון בתמורה
דעיקר חלות זו היא חלות נגד דיני התורה ,וכן
במקדים תרומה לביכורים ,דעיקר חלות התרומה
בלא שהקדים לה הביכורים הויא חלות נגד דיני
התורה ,וכן גזילה דחלות קנין זה היא חלות
כנגד דיני התורה ,משא "כ חלות שחרור אינה
נגד דיני התורה ,דהרי משכח״ל שחרור בהיתר
בכמה אופנים ,ולכן בזה שפיר מהני לכו״ע.
הלא מעתה נראה דכוותה לענין לאו דלא תחמוד,
שהרי האיסור הוא החמדה והלקיחה ,אך
.חלות המקח חייל ככל חלות מקח האמורה בפרשת
וכי תמכרו ממכר לעמיתך ,וא״ב בזה לא אמרינן
דלא מהני.

דפר שאין הפעלים מקפיד עליו אם יש כלקיחתו משום גזל
ולא תוזמוד אעית רעך ולא חתאוה
בית רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו
וזיזמורו וכל אשר לרעך[ .פ״ה פי״ז]
פלא

גדול כתב כנודע ביהודה ןאה״ע מהדו״ק סי׳

נ״ט] לענין איסור גזל ,דהנה דבר שאין
בעל הבית מקפיד עליו ,כגון תמרה או אגוז,
מותר ליטלו ,כמבואר בר״מ ופ״ה אישות ה״ו]1

שהמקדש בדבר שאין בעה״ב מקפיד עליו הרי״ז
מקודשת מספק ,אכן כל זה דוקא אם אין בעל
הבית מקפיד עליו לכל העולם ,אך אם מקפיד
עליו כלפי אחד ,אסור לכולי עלמא לקחתו משום
גול ,ואף שאין מקפיד עליהם שלא יקחוהו.

ווה לשונו ,ואת אמינא בטח ,שעכ״ם לא אמר
הרמב״ם .אלא בדבר שאינו מקפיד בעה״ב

חבצלת השרון  -דברי□ א קרליבך ,מרדכי בן משה עמוד מס (236הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

חבצלת

פרשת ואתחנן

נגד שוס אדם בעולם ,אבל אם מקפיד עליו נגד
שום אדם כמו שונאו או מוצא ,אין שום אדם
יכול לזכות בו שלא בפניו ,דזו ודאי סברא
ברורה ,דלא עדיף סתמא דאינו מקפיד מדבר
שהפקירו בפירוש ,דאם לא הפקירו לכל אדם
אינו הפקר כלל ,ואין שום אדם יכול לזכות בו,
ויש בו משום גזל לכל אדם ואינו הפקר כלל.

ומקור דבריו מהא דב״מ ל ,:דר׳ ישמעאל
בר״י פגע באדם אחד שהיה טוען
משאוי של עצים ,ואמר אותו אדם לריבר״י
שישאנו עבורו ,נתן לו ויבו״י שוויים של העצים
והפקירם ,חזר אותו האיש וזכה בהם ואמר
לריבר״י לישאנו עבורו ,שוב נתן לו שוויים
והפקירם ,וכשעמד אותו האיש לזכות בהם א״ל
שלא הפקירו עבורו ,ופריך דהלא הפקר לעניים
אינו הפקר ,ומשני דבאמת הפקירו לכל ,ורק
אמר לו שאינו מפקירו לכל.
ןןן״ן הוא שכתב בנו״ב וז״ל ,והרי כל עצמו
של הפקר שהפקיר ר״י ,היה כדי שלא
יוכשלו בגזל כמבואר בתו׳ שם !ד״ה אפקוד ,],הרי
מוכח שאם הפקיר לכל העולם חוץ מאדם אחד
מסוים ,שוב יש בו משום גזל לכל העולם ,ושום
אדם אינו יכול לזכות בו ,ואם זה הוא בהפקר
ממש ,ק״ו דבר שאינו מפקירו בפירוש אלא
שהדבר הוא מעצמו שאינו מקפיד עליו ,שאם
מקפיד עליו נגד שום אדם פרטי שוב הוי גזל
לכל אדם.
ותמהו האחרונים טובא על דברי הנו״ב ,דאין
לדבריו מובן ,דהפקר שאני ,דעיקרו
חלות דין קנין [או הפלאהן ,וא״ב אין במעשה
ההפקר שוס הכרח שנותן רשות להשתמש בחפציו,
ואם לא חל ההפקר ממילא אף נתינת רשות
ליכא ,וגם אם ההפקר לא חל הרי אפשר שחזר
בו מן ההפקר ,אך אם בעה״ב אינו מעכב ממאן
דהו מלהשתמש בחפציו ,אף שהוא ליחיר ,למה
יהא בזה משום גזל ,ומעשה דריבר״י שאני דהתם
מיירי שהפקירו ,ובחלות הפקר הוא שאמרו דהפקר
לאחד אינו הפקר.

השי•

רט

וגדולה מזו מבואר בתורא״ש קידושין סט ,.דאם
הנגנב נתן רשות לגנב לגנוב ממנו מותר
לו לגנוב ממנו ,ועכ״ז הוא חייב בתשלומי גניבה
כי לא פטרו מן הממון ,ואם אין לו ונמכר
בגניבתו[ ,ובפרשת משפטים (פנ״ב פ״ב> הארכתי
להוכיח מדברי החורא״ש ,דדין מכירת הגנב
לפרעון הגניבה ,אין זה קנס ועונש ,דהלא אף
במקום דשרי לגנוב הרי הוא נמכר בגניבתו! ,הא
מיהא מפורש דאף שיש בזה חפצא של גזילה
מ״מ שרי הואיל והוא נותן לו רשות.
ובאבני מילואים [סי׳ כ״ח סקמ״ט] השיג וז״ל,
לבבי לא כן ידמה ,והוא דדבר שאינו
מקפיד עליו ,לאו מתורת הפקר אתינן עלה ,דהפקר
ליתא בחזרה ,כמש״ב הר״מ [פ״ב נדרים הי״ד! דאסור
לחזור מהפקר ,ואי נימא דבר שאינו מקפיד הוי
הפקר א״כ יצטרך לחזור ולזכות בו ,וזה דבר זר,
לכך נראה ,דדבר שאינו מקפיד ,מתורת מתנה הוא,
דאינו מקפיד וחוק ונותן דבר מועט למי שיטול
שלא מדעתו ,ומתנה לא בעינן לכל אדם.

אכן מעתה באמת צ״ע על עיקר סוגיא דב״מ
שם ,למה הוצרך ריבר״י להפקירו ,עד
שהוצרך להפקירו לכל העולם ,והוצרך להתעסק
עם אותו האיש ולומר שאינו מפקירו עבורו,
ולמה לא אמר שהוא נותן רשות לכל העולם
כולו ליקח חוץ מלאותו האיש ,דבכה״ג מותר
לכל אחד לקחתו כיון שאינו מקפיד עליו ,ומאידך
לאותו האיש יהא אסור לקחתו ,כיון שלא בא
ו־יבו״י אלא להציל את אלו שיקחוהו מעוון
גזל ,וצע״ג.

ובאמרי משה [סי׳ ל״ז סקט״ו בגה״ה! כתב ליישב,
דודאי מאחר שהבעלים אינו מקפיד אין
בו משום גזל ,אכן במשפטי הממון לא זכה הלה
במה שבידו עד שיקנה לו או שיפקירנו ,וא״כ
יכול לצאת מכך כמה תקלות ,שזה שקנה יהא
סבור שהוא שלו בקנין גמור ,ואם יבוא אחר
ויחטוף מיד זה החוטף ויקדש אשה יאמרו שאינה
מקודשת ,ובאמת שהיא מקודשת כיון שלא זכה
הזוכה הראשון.
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[וכע״ז מד .נחלקו אם מותר לשחוק ע״ז,
דדעת חכמים דאסור דמרבה הוא את
הזבל לשדות ונהנה הימנה .ואמר ר׳ יוסי
והלא חזקיה כיתת את נחש הנחושת ,והשיבו
לו חכמים ,שהנחש היה משל משה ,ואין אדם
אוסר דבר שאינו שלו (ולא נעשה ע״ז) ,ובעונג
יו״ט (סי׳ פ״ב> כ׳ דכיון רבני משה לא היו
צריכין את הנחש ,הפקירוהו ,ובפרשת חוקת
הארכתי לדון דאף אם לא הפקירוהו מ״מ לא
איכפת להו שיזכו בו אחרים ,והוא תלוי
בהנ״לן.

השדון

ובאבני מילואים שם כתב ליתן טעם מה
שלא אמר ריבר״י שהוא נותן בתורת
מתנה לכל מי שירצה ,דבכך לא הציל מעבירה
אלא מי שלקחו לעצמו ,אך אם יזיקנו אחר
יעבור משום איסור מזיק ,ולכן הפקירו ,ובאמרי
בינה נדרים נסי׳ כ״בן תמה על זה מאד .ובעונג
יו״ט נסי׳ קי״אן דחק ליישב ,דהנה ריבר״י לא
קנה את העצים מיד אותו האיש אלא בקנין
כסף ,וכיון שחכמים ביטלו קנין כסף הרי
שבעיקרו הוא שייך לבעל העצים ,ושוב יש
לחוש שיבשלו בו ,ועדין צ״ע.

ישוב נפלא בדין החומד בית ונמצא שהוא של הפקר
אשר נראה ליישב יישוב נפלא ,דהנה הגוזל
חפץ של חבירו ונמצא שהוא רבר
הפקר אין כאן עבירה כלל ,שהרי כלפי שמיא
גליא שאין כאן גזילה ,ואף כפרה אין צריך,
ואף שאמרו בנזיר כג .דהמתכוין לאכול בשר
חזיר ועלה בידו בשר טלה צריך סליחה,
הנה זהו דוקא בעבירה שבין אדם למקום,
דעצם מחשבתו ומעשיו הויין פשע ומרד ,אך
בבין אדם לחבירו ליכא הך מילתא ,והארכתי
להביא בזה מדברי האחרונים בפרשת ויחי

אשר לפי״ז נראה ,דהא מיהא כל שהוא
באמת של חבירו ,אלא שחבירו אינו
מקפיד עליו ,בזה נראה פשוט שאף ראם
ידע שחבירו אינו מקפיד ודאי• שאין בו
משום לא תחמוד ,אבל אם 1לא ידע שחבירו
אינו מקפיד עובר עליו ,שהרי כל שהוא
של חבירו קרינן ביה מקרא זה לא תחמוד
בית רעך ולא תתאוה בית רעך ,וא״כ יש
כאן איסור גמור ועובר בלאו דלא תתאוה,
ואם חמדו ולקחו לעצמו עובר משום לא
תחמוד.

אכן נראה דכ״ז נכון כלפי איסור לא תגזול,
אך כלפי איסור לא תחמוד יש בזה
עבירה גמורה ,כי כל שלא ידע שהוא של
הפקר הרי יש כאן חמדה אסורה[ ,דעיקר
האיסור תלוי בלב בחמדת רכוש חברון ,וא״כ
כל שהוא סבור שהוא של חבירו שפיר יש
כאן משוס לאו דחמדה ,אמנם מאידך נראה
לדון דמאחר שהתורה אמרה לא תחמוד בית
רעך ,וכן כאן כתוב לא תתאוה בית רעך,
א״כ כל החפצא דאיסורא הוא רק בשל
חבירו.

הלא מעתה מיושבת היטב קושית האחרונים
למה הוצרך ר׳ ישמעאל להפקירו,
ולמה לא היה יכול להניחו ברה "ר בלא
הקפדה ,והיינו דבכה״ג עדיין הוא שלו,
[יעוין בעונג יו״ט שם שדן באלו קנינים
קנה רבי ישמעאל את העצים] ,וכדי שלא
יבשלו בו אחרים בלאו דלא תחמוד היה
צריך להפקירו ,דבכה״ג שוב אין שייך כאן
החפצא דאיסורא כלל ,וזהו דפריך הש״ס
דהפקר לעניים אינו הפקר ,ומסיק רבאמת
הפקירו לכל .והדברים נפלאים.

[פ׳׳נ פ״נן.
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חיאך משכח״ל חמדת ולקיחת אשת רעהו
וליא תוזמוד‘ אישית ו־י£ך[ .פ״ה פי״ז]
בחידושי הגאון רבי יהושע ליב דיסקין על
התורה הקשה בביאור פשוטו של
מקרא ,היאך משכח״ל שעובר בלאו דלא תחמוד
אשת רעך ,הלא עיקר הלאו ליתא אלא אם
חומד ליקח מחבירו ,אך אם הפציר בחבירו
להפקיר את חפצו וחזר הוא וזכה בו ,בודאי
דאין כאן משום לא תחמוד ,וא״ב הרי כל חמדת
אשה לא משכח״ל אלא בנה״ג שמפציר בחבירו
שיגרשנה והוא יקח אותה ,ובכה״ג אין שום
מקום לאסור החמדה.

והנה

בשו״ת חתם סופר [אה״ע ח״א סי׳ ק״ט ר״ה

וברן כתב דהמקדש אשה בעל כרחה אף
שאמרה האשה רוצה אני [ב״ב מח ]:עוכר המקדש
בלא תחמוד[ ,ובמגילת אסתר דנתי במעשה שהיה
אחר פילגש בגבעה שהתירו חכמים לקדש נשים
בע״ב] ,ולדבריו ניחא דמשכח״ל בכה״ג ,שהרי
בעצם הקידושין יש בזה לקיחת גופה ממנה ,אך
פשוטו של מקרא הרי מיידי בחומד אשת חבירו,
ובזה צ״ע היכן יש בזה לקיחה מחבירו אחר
שכבר גירשה ,וצ״ע.
וכתב ליישב ,דמשכח״ל במקדש את האשה
בעודה אשת איש שיחולו קידושיה לאחר
שתתגרש ,ואח״ב שידל את בעלה לגרשה ,דבכה״ג
באה האשה מיד מרשות הבעל אל רשות החומד,
[אכן למה דקי״ל דאין אדם קונה דבר שלא בא
לעולם אין זה מכוון אליבא דהלכתא] ,עוד כתב
דמשכח״ל דקידש הראשון מכאן ולאחר ל׳ ,ובא
השני וקידשה מעתה ,שהיא מקודשת לשני [גיטין
ס•] .ובכה״ג הרי הוא לוקח האשה מיד חבירו.

וכפי הנראה ,דמה שהניח הגאון רבי יהושע
ליב בפשיטות דליכא איסור לא תחמוד
במי שהפציר בחבירו שיפקיר חפצו והפקירו וזכה
זה החומד ,אין זה משום דגוף קנינו לא בא

מחמת הקנאתו של חבירו ,אלא משום דכל שהיה
הפסק בין רשותו של זה לרשותו של זה אין
זו נחשבת לקיחה ,ואשר זהו שתירץ דמשכח״ל
הלאו דלא תחמוד באופן דאין שום הפסק בין
רשותו של המגרש לרשותו של החומד.
ולןןיל הארכתי בפלוגתת הר״מ והראב״ד בלאו
דלא תחמוד ,דדעת הר״מ דהחמדה היא
האיסור ,ואילו הלקיחה אינה אלא שיעור בגודל
החמדה ,שהיא חמדה הבאה לידי לקיחה ,אכן
דעת הראב״ד שהאיסור הוא בלקיחה מתוך חמדה,
ונפ״מ באם נתרצה המוכר למכור הקרקע ,דהר״ט
אזיל ■בזה לטעמיה שם שכתב דאף אם אמר רוצה
אני עובר בלא תחמוד ,אכן הראב״ד לטעמיה
דאינו עובר בלא תחמוד.

ומעתה לדעת הראב״ד י״ל דצריך שתהא לקיחת
האשה מרשות הבעל לרשותו ,אך לדעת
הר״מ דעיקר האיסור הוא החמדה ,א״כ מה לי
שלא לקחה ממש מרשות הבעל ,הרי מ״מ באה
חמדה זו לידי לקיחה לבסוף.
ובפנים יפות בפרשת יתרו צידד להוכיח כשיטת
הר״מ [דהאיסור הוא בהחמדה] ממה
דכתיב לא תחמוד אשת רעך ,דהנה אם נפרש
דמיירי קרא בבא על אשת איש ,יקשה דכבר
הזהירה תורה על מעשה זה דכתיב לא תנאף,
וע״כ דמיירי במשדל את חבירו לגרש את אשתו
ואח״ב קידשה הוא ,והרי בכה״ג אין כאן לקיחת
גזילה ,ועכ״ז עובר בלא תחמוד ,וא״כ ה״נ
נימא בלאו דחמדת בית רעך דמיירי בקנין
המועיל ,יעוי״ש.

ובטנח״ח («צוה ל״ח סק״זן כתב דלדברי הר״מ
מיידי בהפציר בחבירו לגרש את
אשתו ,אך לדעת הראב״ד באמת לא משכח״ל
אלא בגוונא שבא על אשת איש ,וחייב משום
לא תחמוד מלבד לאו דעריות ,יעוי״ש.
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סימן נ״ו

חוח

90

ימים
י'

עונת המעשרות ,דכונתו דאם הגיעו פירות האילן לעונת
המעשרות קודם ט״ו בשבט של שמינית ,אעפ״י שנגמרו

,ץ'-

השביעית הרי בשמינית אין עליו שום מצוד ,אחרת,
ונמצא דביטל מצות אכילתן.

ונאספו אה״ב בסוף שנה שמינית ,הרי הן כפירות
שביעית .והמפרשים הביאו ראיה להשל״ה מתורת כהנים
פרשת בהר אות ט׳ שנת שבתון יהיה לארץ ,כיון

סימן נו

שיצאה שביעית אעפ״י שפירותיו שמיטה ,מותר אתה

לעשות מלאכה בגופו של אילן ,אבל פירותיו אסורין
עד ט״ו בשבט ע״ש .ולדברי הרב הבז׳ הלא יהיה הבדל

באות ד׳

הבאתי שיטת המהרי״ט דמותר להשכיר

בפירות אלו משעת חנטתן עד הבאת שליש עד ט״ו

שדה בשביעית לעכו״ם .כתב אלי הרב ר׳ ניסן

בשבט ,דעד סוף השביעית יהיו אסורין גם בעודן מחוברין

טעלושקין שליט״א דהלא קיי״ל בסתמא דגמרא בע״ז

שנת

(טו ,ב) דחייב אדם על שביתת שדהו בשביעית ,משום

השביעית שפקע קדושת הארץ ,גם קדושתן פקעה׳ כמ״ש

שנאמר ושבתה הארץ .ואפשר המהרי״ט קאי במכר

הרב הנד ,דעד הבאת שליש קדושתן תלויה בקדושת

לעכו״ם או שהיתה שדה של עכו״ם מתחילה עכ״ל.

הארץ ,ואם הביאו שליש בי״ד שבט ,חל עליהן קדושת

והנה קושיא זו נמצאת כבר בשמן המור ביור״ד סי׳

שביעית עוד פעם .האם בזה לא שייך להקשות קושית

ד׳ ,ובנחפה בכסף ביור״ד ,והמנחת חינוך במצוה שכ״ט

הירושלמי הנד ,ומציבו דבר בתזזלה אין קדושת שביעית

שכתב,

חלה עליו ,ובסוף קדושת שביעית חלה עליו.

המפורשת הנד .ועיין במעדני ארץ בסימן י״ג ,שהרחיב

מפני

שמתקדשין בקדושת

בעצם

הארץ ,אבל בצאת

דלכאורה דברי

המהרי״ט הם

נגד

הגמרא

הדיבור בזה ,וביאר את המהרי״ט הנד.
סברת הרב הנז׳ דהיאך אפשר לומר דבירקות

בעודן מחוברין לקרקע אין להם שום קדושה,

עוד

כתב אלי הרב הגד שבכדי לחזק דברי בנוגע

וחייל עליהן קדושת שביעית כי אם לאחר לקיטתן

להסברא אם בשביעית

ישנה קדושה מיוחדת

מהקרקע ,בשעה שהם כבר תלושין .הבה לפי״מ שכתבו

על הקרקע עצמה ,הייתי צריך להביא מה שכתב המנחת

התום׳ בר״ה (יג ,ב) ד״ה אחר ,דגמר פרי אין זה אחר

חינוך מצוה פ״ד דמפליג בין הב״י להמהרי״ט ,אם

לקיטה ,דבגמר לפני ר״ה ונלקט אחר ר״ה ,וכל ירק

שביעית הוי אקרקפתא דגברא ,או אפקעתא דמלכא.

נמי הולכין בו אחר גמר פרי ,אלא דנקיט בכל דוכתי

י.י• ולענ״ד דרק לענץ הפקר פירות שביעית פליגי אם

בתר לקיטה ,משום דלקיטה תיכף לגמר פרי וכו׳,

הבעלים מחויבין להפקירן ,ולשיטת הב״י כל זמן שלא

דהעיקר בכולן גם בירק גמר פרי ע״ש .וכן כתבו שם

הפקירום לא הוו הפקר ,אבל לענין עבודה ומלאכה

ב) ד״ה

בשדה בשביעית ,לכ״ע לא תלוי כלל ברצון הבעלים.

ולשביעית וכו׳ ,דמאי דאמרינן בכל מקום בירק אזלינן

לבד זאת הנה המבי״ט בעצמו דס״ל דחפקר בשביעית

בתר לקיטה היינו גמר פרי .וכן כתב גם הר״ש כמו

הוא אפקעתא דמלכא ,ובכל זאת ס״ל דמותר להשכיר

התום׳ .ולשיטות אלו ,הרי שפיר אפשר לומר דבירק

שדה לעכו״ם בשביעית אעפ״י שיודע שהעכו״ם יעבוד

קודם שנגמר פריץ לא מתקדשים כלל בקדושת שביעית,

בה בשביעית .ועיין במנחת חנוך מצוה קי״ב.

(יד ,ב) " ד״ה ולשביעית.

וכן בסוכה (לט,

ואחרי שבגמר פריץ ועדיין מחוברין הן ,חל עליהם

קדושת שביעית ,המסתעפת רק משביתת הארץ.

לשיטת

סימן סא

הרב הנז׳ שליט״א דבירקות גם בעודן מחוברין

חל עליהן קדושת שביעית ,ונפקעת מהן ביציאתן

משביעית
להשהותם

לשמינית ,נסתפקתי אם עפ״י הדין

לכתחלה

משביעית

מותר

לשמינית ,הא לשיטת

הרמב״ן יש מצות עשה באכילת פירות שביעית ,ואם

באות

H

חקרתי בחומד ממון לחבירו כדי לעשות

במשך שנת השביעית כיון שחל עליהן קדושת שביעית,

בה מצוה ,אם עובר על זה בלא תחמוד ,כתב

הרי מחויב באכילתן באותה השנה בקדושתן ,ואם משהן

אלי הרב ר׳ בנציון ראזענטאהל שליט״א ,דאין רואה

לכתחלה עד לשמינית ,הרי נפקעת אז קדושת שביעית
מהן ,ונמצא דביטל מצות עשה דולאכלה .ונראה דבמשהה

בזה שום ספק דבודאי יעבור ,וגם יהיה בזה מצוה
הבאה בעבירה .עיין בספר החינוך מצוה תט״ז ,דלאו

פירות שביעית תלושין עד לאחר זמן הביעור ,אפשר

דלא תחמוד הוא ענף מן לאו דלא תגזול ,וכמו אם גזל

דלא חשיב מבטל מצות אכילתן ,להשיטות דלאחר זמן

חפץ כדי לעשות מצוד ,בזה ,בודאי דאינו יוצא ועובר

הביעור אסורין באכילה ובהנאה ,משום דאכתי מתחייב

על לא תגזול דגם הוא מצד,ב״ע .כמו כן הוא אצל לאו

במצוד ,אחרת דביעור ,אבל בנ״ד אם משהן עד לאחר

דלא תחמוד עכ״ל .ולענ״ד דהא סוכה גזולה היא פסולה
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V

(Cj,,

^׳וק

חו,ת

סימן ס״א

מה״ת ,משום דכתיב לד׳ ואם גזל עצים וסיכן־ בהם
מה״ת פסול׳ אך לאזזר תקנת מריש לא הוי גזולה" האין
לו אלא דמי עצים" אבל מה״ת היא פסולה .ובאחרונים

ימים

מו

צדיק ,ואם היה אסור להתאוות הלא של אחרים ,לא
היה מתאוה ,ובודאי לשם מצוה מותר׳ והקב״ה הלא
הסכים על זה ,כדכתיב ובין כתפיו שכך

האריכו בזה היאך ע״י תקנות הז״ל נעשה שלו לצאת

ידי הובתו מה״ת .ויעיין בשעה״מ בהלכות לולב׳ מה
שכתב על דברי הטור סימן תרל״ז ,דאם אינו רוצה ליתן

על הצדיק מקאצק זיע״א שרצה מאד להשיג
זוג תפילין שכתב הסופר המפורסם ר׳ משה

מספרים

לו דמי עצים אינו יוצא ידי חובתו" ועיין ב״י הטעם.

פשעווארסקער ז״ל שהניח אחריו רק שלשה זוגי תפילין.
האלמנה בקשה הון רב בעד כל זוב הרבי הנד מסד כל
אשר לו לשליח בעד התפילין .כאשר השליח חזר עם

וכתב הוא דאף למ״ד דקנין דרבנן אינו נעשה קנין

דאורייתא" מ״מ אם נתרצה למכור בודאי יוצא דהוי
דידיה ,ולכן כיון דתקנו דנותן לו דמי עצים" והנגזל

התפילק וכלאחר יד ספר להרבי שמפני אלו התפילין

ע״כ צריך ליקח מחמת תקנת חז״ל ,ולא גדע מתלוהו

עבר •על לאו דלא תחמוד ,ולא יכל להתאפק ולבשם

וזבין ,מכ״ש דהוא אנוס מתקנת חז״ל ,בודאי הוי זביגיה

מבלי רשות הרבי — .תפילק כאלו שגרמו שאתה תכשל

זבינא׳ וא״כ הו״ל מכירה גמורה ע״ש .ולפימ״ש במנחת

ע״י באיסור דלא תחמוד ,או באיסור שאילה שלא

חינוך מצוד ,ל״ח ,דדעת הרמב״ם והחינוך דאם הפציר

ברשות — אמר הרבי ,אינן בשבילי ,קחם בשבילך.

ולקח החפץ עובר בלא תחמוד׳ ואין חילוק בין אם

משמע מסיפור זד -שיש איסור דלא תחמוד גם בחימוד
ממון של חברו׳ כדי לקיים בו מצוה.

המוכר אמר רוצה אני" או לא אמר רוצה אני ע׳ש׳ א״כ
מדוע יוצא בסוכה מפני תקנת מירש" נהי נמי דאין

כאן סוכה גזולה ,אבל אכתי הרי הוי מצהב״ע מטעם

במה

שכתב בחינוך הנד גבי לאו דלא תתאוד .דכל

דעבר על זה באיסור דאורייתא דלא תחמוד" דהא גם

בני עולם מצויים על הלאו דהוא ענף מגזל ע״ש.
יש להעיר הא בתורה כתיב בלא תחמוד ובלא תתאוה,
ביתו ושדהו ,וגם על קרקעות עובדים בלאוים אלו,

נראה לי לפימ״ש המנחת חינוך שם במצוד,

ובתום׳ בב״מ (סא ,א) ד״ה אלא מבואר מדבריהם שאין

ל״ח ,ובמצור ,תט״ז" דאג תחמוד אין זה לאו

איסור דלא תגזול בקרקעות ,וא״כ היאך אפשר לומר

של ממון .ובפרט לפימ״ש החינוך במצוה תט״ו ,דלאו

דלאוים אלו הם ענפים מגזל דלא שייך בקרקע ,ואולי

דלא תחמוד ולאו דלא תתאוה הם שני עניגים ,דלא

ס״ל כשיטת הדמב״ם פ״ז גניבה הי״א ,דגם בגזל או
גנב קרקע עוברים בלאו דגזל או דגניבה ע״ש ,רק
שאינן בכלל והשיב .ועיין במנחת חינוך מצוה ל״ח

דבר .ולאו זה דלא תתאוה ,ימנענו אפילו מהתאוות

באריכות.

בגזל מלבד איסור גזל ,יש איסור דלא תחמוד.

בכלל

תחמוד ימנענו מלקחת בשום צד בין בדמים בין שלא

בדמים מה שקנו זולתנו" אם אינו חפץ למכור אותו
בו בתוך לבנו וכר ע״ש .דאין כאן דין מצוה הבאה
בעבירה ,מפני שאין העבירה מסייעת להמצוה" וביחוד

סימן סב

בלאו דלא תתאוה ,דהוי לאו שאין בו מעשה ,ועובר
עליו תכף כשמתאוה בלבו ,אף בטרם שלקח את החפץ,
ונמצא דבשעת לקיחת החפץ אין כאן סיוע מהעבירה

למצוה ,דבכה״ג לא חשיב לה מצהב״ע.
ב.

כעין ראיה שבחומד ממון חבירו לעשות בו מצוה לא

עובר בלא תחמוד ,לכאורה יש להביא מהא
דאמרינן בזבחים (נג ,ב) ,רצועה היתד ,יוצאה מחלקו

של יהודה ונכנסה בחלקו של בנימין ,והיה בנימין
הצדיק מצטער עליה בכל יום לנוטלו ,שנאמר חופף

ז

עליו כל היום ,לפיכך זכה בנימין הצדיק ובעשר ,אושפיזכן
להקב״ד ,שנאמר ,ובין כתפיו שכן ע״ש .והיאך התאוה
בנימין לזה ,הא קעבר בלאו דלא תתאוד" ומסתבר דגם
במתאוה של רבים עובר בלאו זה .ואפשר דמשו״ה
הגמרא קאמר פעמיים ׳"בנימין הצדיק" ,ולא קאמר גבי
יהודה הצדיק ,להשמיענו בזה ,ביון דבנימין ודאי היה

באות א׳

כתבתי להוכיח מדברי ע״ז (סב ,א) ד״ה

לקוט ,שמחלקים בין אם המגביה קנה את הסירות,
לבין אם לא קנאם ,ויוצא אפוא שאפשר לסחור בפירות
שביעית ,כשיכוין שלא לקנות ,ויבקש רק שכר טרחתו בעבור
הליקוט ע״ש .כתב אלי הגאון ר׳ איסר יהודה אוגטערמאן
שליט״א ,לענ״ד נראה שאין מנת התום׳ ,אלא לומר כי
באופן הנזכר שם ,שציוה לאחד ללקוט פירות שביעית,
ועשה זה עפ״י ציוויו ,אנו אומרין שאם לא קנה הפירות

הריהו רק פועל ומשלמים לו בעד הלקיטה ,שהרי נתחייב
לו ,אולם אם אחד לוקט פירות בלי צווי מאחר ,אפילו
כיון שלא לזמת ,לא מהני ואסור לקבל ממנו ,בי אין
כל חיוב לשלם בעד עבודתו שעשה בעצמו ,וזוהי סחורה
ממש ,ולא רק מיחזי כסחורה .וזה מסתבר מאד עכ״ל.
ולענ״ד המעיין שם בדברינו יראה מה שכתבנו דאם
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<נב

דוידועי

הלכות עדות סימן לד

פסול לעדות מן מתודה דהא עבר אדאודייתא כר
ותירצו שם דמ״מ כיון דאין בו מלקות לא נפסל
מדאורייתא כמ״ש הרמב״ם ז״ל ה׳ עדות ע*ש.
וא״כ גס בריבית דרבנן שעובר המלוח בלא תסור
מדאורייתא ממילא עובר גם מלוה בלפני עור
מדאורייתא וממילא עכ״פ פסול מדרבנן אף דאין
בו מלקות כג״ל וכט״ש הכ״ם גבי טבת דאינו
נפסל מדאורייתא משום לפני עור משום דאין
בו מלקות ופסול מדרבנן ע״ש:
עוד יש לעיין במה שפסקו דהערב והעדים אינם
נפסלין גם בריבית דאורייתא משום דלא
משמע לאיגשי לא תשימון רק אמלוה ולא עדים
וערב ע״ש .וקשה דם״פ היכא שלא הי׳ מלוה
בלא עדים שב׳ תום׳ ם׳ א״נ שעוברים בלפני
עור כר וא״כ נהי דמשמע להו האיסור רק אמלוה
מ״מ לעניו האיסור דלפני עור שסיר ידעו כיון
שידעו שהטלוה עובר ממילא עוברים הם בלפני
עור מדאורייתא ונפסלים ג״כ מטעם הנ״ל:
ומה י״ל לדעת הנ״י דבפסולי דרבנן בעינן
חימוד ממון וממילא כיון דגוף האיסור
לא משמע לחו רק שנפסלו משום לפני עור
ובזה אק פיסולם רק מדרבנן דלית בי׳ מלקות
וממילא כשרים לגמרי שאין אצל עדים וערב
היסוד ממון כנ״ל .ולהפוסקים דלא בעינן הימור
י״ל באמת דנפסלים היכא שלא הי׳ מלוה בלא
הם כנ״ל רק על הלוה קשה צנ״ל דאצלו שפיר
יש הימוד ממון ונפסל כנ״ל עכ״פ מדרבנן:
ואפשר לומר כיון דגם בריבית דאורייתא כ׳
תום׳ שם דאינו פסול רק מדרבנן משום
דלא משסע לי 7איסור כלל כיון שלוקח מדעתו
רק אעפ״ב יפסלוהו חכמים כיון שעושה איסור
וגם בריבית דרבנן פסלוהו כיון שעושה גוף
האיסור אבל בלוד .שאינו ק לפני עור וכיון
דלא משמע לי׳ איסור גם על המלוח ולא ידע
שמכשילו ג״כ שוב לא פסלוהו כלל כיון שאינו
עושה גוף האיסור כנ״ל .והוא דחוק דאין לנו
ראי׳ על זה רק מהא דר׳ עיליש ומזה אינו מוכח
דין הנ״ל דלא נפסל בשביל לפני עור כנ״ל:
או י״ל למאי שהביא הרא״ש ריש ם׳ א״נ הדעות
אי נתן לו במתנה גמורה שלא בתורת
ריבית אם עובר כו׳ והכריע דעובר בריבית
דאורייתא ע״ש .וב׳ הם׳ דבאבק ריבית אם נתן
לו במתנה שלא בתורת ריבית איגד עובר ע״ש.
וא״כ כיון שיכול ליתן לו במתנה א״כ אף שנותן
לו בתורת ריבית שוב על זה ליכא חימוד ממון
כיון שהי ,יכול ליוון לו ג״כ ושלא לעבור
דבאבק ריבית אינו עובר רק כשלקחו ושוב אינו
פסול כלל כיון שאינו רק דרבנן ובעינן חימוד
ממון כנ״ל .ומהרש״ל כתב דגבי לוח ליכא
היסוד ממון והדבר תימה דהא רבא אמר ליד,
חידושי הרי״מ  -חו״מ ב אלסר ,יצחק מאיר בן ישראל עמוד מס

הרי״ט

בריבית פסול לעדות והא רבא סבר דבעינן רשע
דהמס וע״כ דגם בלוח איכא חימוד בשביל
שצריך לטעות עושה איסור וכמ״ש כל הם׳:

סעיף י״ג העובר על גזל שלי דבריהם פסול
מדבריהם כיצד (כגון שגזל מציאה חשו״ק

או) המממנים והם הלוקחים קרקע או מטלמלין
שלא ברצון הבטלים אע״פ שנותנים הדמים וכן
הרועים א׳ רועי בהמה דקה וא׳ רועי בהמה
גסה של עצמם הרי הם פסולים שחזקתם פושטים
ידיהם בגזל ומניחים בהמתם לרעות בשדות
ופרדסים של אחרים:
(טו) העובר כו׳ אז החמסנים .וכ׳ חסמ״ע לכל
הנותנים דמים אין עוברים בלאו דלא
תחמוד בלא דמי משמע וכן האמת ואינם גוזלים
בכת אלא משתדלים מהבעלים עד דיהבי׳ לי׳
ע״ש .ולקמן ה׳ גזילה כ׳ בעצמו דעובר אע״ג
שנותן דמים רק משום דטועים אינם נפסלין
רק מדרבנן ע״ש (סי׳ שנ״ט):
והנה הרמב״ם ז״ל פ״א מה׳ גזילה כ׳ כל החומד
עבדו כו׳ והפציר בו עד שלקחו ממנו
אע״ם שנחנו לו דמים רבים ה״ז עובר בל״ת
שנאמר לא תחמוד ואין לוקין כו׳ לפי שאץ בו
מעשה ואין עובר בלאו זה עד שיקח החפץ
שחמד שנאמר לא תחמוד כו׳ ולקחת כו׳ .ובפ״י
מה׳ עדות כ׳ העובר על גזל של דבריהם כר
וכגק ההמסגים הלוקחים כר פסול מדבריהם כר
וכ׳ הכ״מ ג״ב הטעם כמ״ש תום׳ דלא תחמוד
בלא דמי וכן הוא האמת ע״ש .ותמוה דהא
הרמב״ם ז״ל כ׳ להדיא דעובר מדאוריי׳ בלא
תחמוד אף שנותן הדמים בו״ל .וגם דברי
הרמב״ם ז״ל תמוהים נהי דמפרש הש״ס כשאר
פוסקים דלא תחמוד לאינשי משמע בלא דמי
היינו שטועים וסוברים שאין איסור ולכך פסולין
רק מדבריהם כנ״ל .אבל מ״מ למה כתב העוברים
על גזל של דבריהם הא באמת הוא איסור
דאוריי׳ רק שטועים כנ״ל .ונראה לישב דהא
כיון דהרמב״ם כ׳ דאין עובר עד שיקחנו דכתיב
ולקחת כר .א״כ לכאורה י״ל לחיפד דאין עוכר
ירק כשנתרצה שכופהו עד שאמר רויח אני דאז
חמקת קיים וממילא הוי לקיחה ועובד םשא״כ
כשלא אמר רוצה אני דאינו קניו כלל כנ״ל.
ובפרט למ״ש הלח״מ ה׳ תפורה דהרסב״ם פוסק
כאביי דאי עביד מחני ואי לא מהני לא לקי
ע״ש .א״כ כאן אי לא אמר רוצה אני כיון דלא
מדני כלל המקח ממילא לא הוי לקיחה ואינו
עוכר כנ״ל .אך זה טעות דחדמב״ם ז״ל כ׳ לחדיא
אח״כ ואם גזלו עובר בג׳ לאוין וחיינו גם בלא
תחמוד ע״ש• ומכואר דגם בלא אמר רוצח אני
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■עובר .והסעם הוא דמ״ם מיקרי לקיחה אף
שאינו קונה אותו קניו גמור פ״מ הא לקחו
בתורת גוילה וגזילה היא ג״כ קניו להתחייב
באונסין כדאמר בכל דרכתי מדאגבי׳ קני׳ וכה״ג
ועכ״ס מיקרי לקיחה .אבל מ״מ זה נראה פשוט
היכא שחמד חפץ של חבירו ואחר כך לקחו
שלא ע״מ לגזלו כלל ודאי דאינו עובר כלל
דזה לא מיקרי לקיחה כלל דלא נקאו לשום דבר
כנ״ל .והנה הש״ד ז״ל לקמן ם׳ שט״ח והנ״י
כתבו דבגזלו לא איתרבי שוגג כמזיד והיכא
שהי׳ שוגג לא יתחייב כלל באונסין ואינו גזלן
כלל ע״ש .וא״כ נראה גם כאן היכא שחמד
הפץ ואחר כך טעה וסבר שהוא שלו ולקחו
אינו עובר כלל ולא הוי אפי׳ שוגג דזה לא
מיקרי לקיחה וכמו אלו לא לקחו כנ״ל .וא״כ
כיון דאמרינן בש״ם בכמה דוכתי דחיכא שלא
ידע שיש איסור בדבר אמרינו איסורא לא ניחא
לי׳ דליקני .וא״כ הכא כיון דאמרינן עכ״ם לא
תחמוד לאינשי בלא דמי משמע וא״כ שוב
נראה דלא עשה איסור כלל מדאורייתא דכיון
שסבר שאין איסור בדבר ואמרינן איסורא לא
ניחא לי׳ דליקני ואלו ידע שיש איסור לא הי׳
לוקחו והוי כהגביהו שלא ע״ס לגוזלו כיון דלא
הוי שוגג כמזיד בגזלן ושוב לא הוי לקיחה
וממילא אינו עובר כלל מדאוריי ,כמו בלא
לקחו וגם שוגג לא הוי .ולכד אמר שפיר
בש״ם כיון דלא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע
להו וכיון שטועים ממילא כן האמת שלא עבר
כלל כנ״ל ורק מדרבנן פסול אבל בידע שהוא
איסור ואעפ״כ כפה אותו למכור שפיר עובר
מדאורייתא ולכך כ׳ הרמב״ם ז״ל שפיר ה׳ גזילה
דעובר מדאוריי׳ בלא תחמוד בי״ל .ובה׳ עדות
דאיירי בסתם פ שפיר עוברים מדבריהם כיון
דאמרינן דלאינשי משמע בלא דמי שוב אינו
עובר רק על גזל של דבריהם כג״ל .וכ׳ הכ״מ
ג״כ שסיר שב׳ וכן הוא האמת ואפשר לדחות
דמ״ם מיקרי לקיחה גם אי אינו קונה אותו:
ובמש״כ אפשר ליישב קושית הלח״מ פ״י מה׳
מכירה על הה״ם אמאי דפריך בש״ם פ'
הכונס דאמר מאי בין גזלן לחמסן כר חמסן יהיב
דמי ופריך יהיב דמי חמסן קרית לי ,והא
תליוהו וזבין זביני׳ זבינא ומשני הא דאמר
רוצח אני הא דלא אמר רוצה אני .והקשה
להה״ם מאי פריך מתליוחו וזבין דלמא אף
דהמקח קיים ת״ם עובר אלא תחמוד והוי חמסן
ופסול לעדות •ע״ם זביגי׳ זבינא ע״ש .עוד
הקשו למאי דמשג־ הא דאמר רוצה כר מאי
פריד בס׳ חזקת (דמ״ח) סהא דלקח מסיקריקון
למה לא משני דאיירי בלא אמר רוצה אני ע״ש.
ולמ״ש י״ל דקושיית הש״ם חי׳ כיון דאמר מה
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בין גזלן לחמסן כר והיינו דחמסן אינו פסול
מדאוריי׳ משום לא תחמוד לאינשי בלא דמי
משמע להו ופריך שפיר והא תליוהו כר המקח
קיים וא״כ אי נימא כנ״ל יהי׳ המקח בטל דהא
היכא שטועה אמרינן איסורא לא ניחא ל" דליקני
וא״כ כיון דמשמע לאיגשי דאינו עובר וא״כ כיון
שבאמת עובר אף דיהיב דמי אמרינן איסורא
כר ואלו ידע שיש איסור לא הי׳ קונה כנ״ל
ויהי׳ המקח בטל כנ״ל וע״כ מדהמקח קיים מוכח
דאינו עובר כלל כנ״ל ומשני הא דאמר כר דיש
שפירשו גם בדעת הרמב״ם דהינא דאמר רוצה
אני בפירוש אינו עובר בלא תחמוד והא דב׳
שלקחו בהפצר היינו כשלא אמר בפירוש רוצה
רק בסתם ע״ש .ומשני שפיר הא דזביני׳ זביג׳
היינו בדאמר רוצה כר דלא שייך איסורא לא
ניחא כר דאין כאן איסור כלל רק בלא אמר
רוצה כר אף דבסתם אמרינן ג״כ שנתרצה מ״ם
כיון שעובר והר חמסן שוב אמרינן איסורא לא
ניחא לי׳ דליקני ולא הוי זבינא כנ״ל כיון שהוא
בטעות דמשמע לאינשי שאינו עובר כנ״ל.
ומיושב שפיר דפריך מלקח מסיקריקון דהא התם
לא שייך איסורא לא ניחא לי׳ כר וממילא גם
בלא אמר רוצה אני קונה כג״ל .ומיושב גם
הרמב״ם ושאר פוסקים שם שפסקו דגם בלא אמר
רוצה אני קונה ותמהו מש״ם דפ׳ הכונס כר.
ולמ״ש א״ש דלענין גוף הקנין פסקו שפיר דקונה
גם בסתם דאמרינן שמקנה והיינו היכא דידע
שיש איסור ואעפ״כ קנאו כנ״ל:
או אפשר דעכשיו שכבר תקנו חכמים דהוי גזל
מדבריהם אף דיהיב דמי וכמ״ש הרמב״ם
ז״ל וזה שפיר ידוע לעולם דלכך פסלוהו חכמי׳
כדין עובר על איסור דרבנן וכמבואר ברפב״ם
ז״ל רק איסור לא תחמוד לא משמע לאינשי
כר .א״כ עכשיו שיודע עכ״ם שיש איסור
דרבנן ואעפ״ב קנאו שוב לא שייך איסורא לא
ניחא לי׳ דליקני דהא ידע שיש איסור כנ״ל
ושוב קונה מדאוריי׳ לא בלא אמר רוצה אני
דבין איסור דרבנן לדאוריי׳ לא אמרינו איסורא
לא ניחא כר כיון שב״כ ובין כך יש איסור
רק שחמור כנ״ל ולא שייך הנ״ל ופסקו שפיר
דקונה אף בלא אמר רוצה אני אבל בש״ס
אמר מדינא בלא התקנה משני שפיר חא דאמר
רוצה אני כר כנ״ל:
עוד י״ל קושיית לח״ם חנ״ל דהנח הה״ם ריש
ת׳ גזילה הקשח להדמב״ם ז״ל דגם באומר
רוצה אני עובר אלא תחמוד כנ״ל א״כ למה
מועיל המקח הא קי״ל כרבא דכל מילתא דאמר
רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני ותירץ
דכמו בשינוי דאמר בש״ס דקונה גם לרבא
משום דכתיב אשר גזל כר כמו כן גם כאן

חידושי הרי״מ  -חו״מ ב אלטר ,יצחק מאיר בן ישראל עמוד מס (72הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

עד

חידושי

הלכות עדות סימן לד

קנאו בדמים שנתן כר ע״ש .ובאמת תירוצו
אינו מובן כלל דגבי שינוי אמר שמיר דהא
גלי קרא דאף שעשה תאיסור מתגי וכמו בתמורת
ואף דיש לאוקמי בשינוי דממילא ם״מ שוב
לא גרע משינוי דטמיל׳ וכמ״ש תום׳ ריש
חמורו! דלא שייך אי עביד לא מתני גבי דבר
שמועיל גם ממילא ע״ש .אבל כאן אף שאמרה
התות! דקונים בדמים מיינו היכא דליכא איסור
משא״ב כאן שייך שפיר לא מתני כג״ל דלטעם
הג״ל לא יהי׳ שייך נשום מקום אי עביד
כר .וצ״ל עיקר התירוץ דהכא לא שייך אי
עביד כר דבאטת בגוף הקנין שנחרצה ליכא
איסור כלל כיון שאמר רוצה אני רק במה
שאנסו מקודם הוא האיסור רק שהתורה לא
אסרה אלא בתנאי שיהי׳ לקיחה אח״כ אבל
האיסור הוא האונס ולא חקנין ולכך לא שייך
על הקנין לא ממני כיון שחקניו הוא היתר
כג״ל .וא״ב ממילא פריד הש״ס שמיר לס״ד
דגם בלא אמר רוצה אני קונה פריד יתיב דמי
קרית לי׳ חמסן וא״כ למה זבינא זבינא הא
בלא אמר רוצה הקנין הוא ג״כ באיסור ושייך
אי עביר לא מהגי כנ״ל .ומשני הא דאמר רוצח
אני ואץ איסור בקנין ושפיר אף שעובר מ״מ
לא שייר אי עביר לא מהני כנ״ל ולכד פסק
שפיר דגם ברוצה אני עובר רק דמ״מ המקה
קיים כנ״ל:
עוד י״ל דיש לישב בפשיטות קושיית חה״מ
הנ״ל למ״ש מהרי״ט דלכן גבי שוחט
בשבת שחיטתו נשרה ולא אמר אי עביד לא
מהני כנ״ל משום דלא שייך לא מחני רק היכא
ראם נאמר שאינו מועיל יתוקן האיסור וכסו
בתמורה שאסרה תורה לא ימיר וא״כ אם לא
מהגי התמור׳ נתקיים מאמר התורה שלא ימיר
משא״ב בשומהט בשבת דאף אי לא מהני 0*0
האיסור נטילת נשמה שעבר עבר ולכך מהגי
וא״ב הכא כיון שכ׳ הרמב״ם ז״ל דגם
בגזלו אה״כ עובר ג״כ בלא תחמוד ואף שאינו
קונה כלל .וא״כ ממילא שפיר בתלי׳ וזבין
ואמר רוצח אני לא שייך כלל אי עביד לא
מועי ויתבטל הסקה דמאי בכן שיתבטל הא
גם אי נתבטל ולא מחני מ״ט נעשה האיסור
דלא תחמוד ולא יתוקן כג״ל דגם אם אינו
קונה עובר ולכך שפיר סהני והסקה קיים
ננ״ל .ויש ליישב ממילא קושית לח״ם חג״ל
דלס״ד דהתם הוי קשיא לי׳ דאמר יחיב דמי
הוי חמסן וקאי שפיר אקרא דעובר בלא תחמוד
והוי קשה לי׳ מנ״ל דלסא באמת לא קאי רק
בלא דמי וכמ״ש תוס׳ באמת ולכך הוי ס״ד
כמ״ש לעיל דאדדבה כיון דכ׳ ולקחת בו׳ אינו
עובר בלא תחמוד רק חינא שקונה אוחו ובאמת
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רוצה אני_דבעינן דוקא לקיחה של קניו אבל
בלא דמי כיון שאינו קונה לא שייר לא תחמוד
ודוקא כשקונה ולכך קאי דוקא איהיב דמי
כנ״ל .אך לכאורה לפ״ז קשח שפיר קושית הח״ט
הנ״ל דא״כ לא יקנה מטעם אי עביד לא טחני.
ושוב לא שייך תירוץ הנ״ל דהא עכשיו לס״ד
דדוקא כשקונה עובר א״כ אי גימא דלא מתגי
שפיר יתוקן האיסור דכיון שאינו קונה אינו
עובר כנ״ל וא״כ שייך לא מהני לבטל הקגין
וא״כ שוב למה עובר כלל הא אינו קונה כנ״ל.
אך ז״א דם״מ עובר כיון דבלא האיסור הי׳
קונה רק מחמת האיסור אינו קונה וא״כ שסיר
עבר אמימרא דרחמנא וכמו לרבא בכל דוכתי
דאף דבלא מהגי לקי משום דעבר אמימרא
דרחמנא וכג״ל .וא״כ על זד .פריך שפיר והא
קי״ל תליוה וזבין הוי זבינא וא״כ למה יועיל
הא בטל שפיר מטעם אי עביר לא מחגי דשפיר
יתוקן האיסור כג״ל כיון שאינו עובר רק היכא
דקוגה .ומשני הא דאמר רוצח אני ותא דלא
אמר רוצה ומ״ם עובר בלא תחמוד אף שאינו
קונה דלא בעינן לקיחה של קנין כלל וכנ״ל.
וא״כ שוב י״ל שפיר דגם באפר רוצה אני
עובר בלא תחמוד ומ״מ שוב לא קשה למה
זביני׳ זביג׳ דעכשיו כיון דעובר אף בלא רוצה
אני ולא בעינן קניו ממילא ברוצה לא שייך
עביד לא סהני דהא לא יתוקן האיסור כלל
כנ״ל ושפיר אף שעובר מ״ם חמקת קיים כנ״ל:
והנה בתופים פ דלכך נקט גזל של דבריהם
משום דאף דעבר אלא תחמוד מ״מ
מדאורייתא אינו צריך להחזיר דלא קאי עליו
והשיב כו׳ ורק מדרבנן הוי גזל וצריך להחזיר
אף שקנאו ע״ש .ולענ״ד ז״א דםמ״נ היכא
שנתרצה ומכרו ברצון שאמר רוצה אני ודאי
אינו צריך להחזיר אף מדרבנן ואיסורא דעבד
עבד דהא קי״ל תליוה וזבין זביני׳ זבינא ולא
אישתמיט בשום דובתא שיהי' צריו להחזיר
מדרבנן וכן בש״ע וכל הסום׳ דהמקת קיים
לגמרי .ואם כוונתו היכא שלא אמר רוצה אני
או להרמב״ם כשמחה בפירוש אז נראה דודאי
צריך להחזיר מדאורייתא דכיון שלא נחרצת
ולא קנה כלל החפץ דאי אפשר לקנות בע״כ
א״כ אף דלא קאי עליו עשה דוהשיב לתקן
הלאו כנ״ל מ״ם כיון שלא קנאו למה לא
יתחייב להחזיר דבר שהוא של חמוכר ואינו שלה
ולרב אפשר דסובר סנהדרין ע״ב גבי בא
במחתרת בדמים קנינהו והיינו דסבר

דגזלן קונה קנין גמור בכל דוכתי רק
עליו חיוב השבה מחמת עשת דוהשיב
נפטר ע״ש .וי״ל גם כאן כיון דליכא
דוחשיב שוב קנאו במה שגזלו אבל
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ודמו לבא ולא הוא כי אוקמי׳ ברשותי׳ לעניו מתעשת דבצבור ושותפין איכא מלאו וליכא
אונסין דלא גרע משואל אבל לא קנאו כלל העשה דאין תמורתו תמורה ע״ש (ריש ש״א)
ע״ש .א״כ ודאי ששוט דמחוייב להחזיר מחפץ וא״כ גם כאן נהי דבאמת עשה דוחשיב קאי ג״כ
פדאולייתא כיון שלא קנאו כלל וחוא של אלא תחמוד היכא דלא אמר רוצת ם״מ תיו
הוי לא תחמוד ניתק לעשה תא כולל יותר
חברו:
מהעשה דהלאו הוא גם כשאומר רוצה אני ואז
אך זה אפשר לומר דעשד .דוחשיב אינו מתקן ליכא העשה דאינו חייב להחזיר ומעשה היא
הלאו דלא תחמוד ואף שמחזיר מ״ם
רק בלא רוצה וכיון דכולל יותר ממילא לא הוי
איסודא דעביד עביד דלא קאי רק אלאו דגזל
ניתק וילקה משום לא תחמוד כנ״ל .אך ז״א
דהא היכא דאמר רוצה אני ודאי אינו מתקו דדוקא בניתק לעשה לחוד שייך סברא חג״ל:
במה שמחזיר לו אח״כ דהא אינו צריל להחזיר כיון דכולל יותר לא הוי ניתק אבל כאן כיון
שקנאו ואעפ״כ עובר אלא תחמוד וממילא גם
דעכ״ם חייב׳ אותו התורה בתשלוסין בלא רוצת
כשלא אמר רוצה אני שעובר גם בלא תחמוד
וממיל׳ כיון שמשלם אינו לוקה ואיד אששר
מ״ם נהי דמחויב להשיב מטעם גזל מ״מ אינו לחייבו מלקות משום שכולל יותר חא אף
מתקן רק לאו דגזל ולא לאו דחימוד כג״ל .אף
שי כן אמרה הורה שישלם אף שכולל יוחד
אני
לכאורה הי׳ קשה דא״כ בלא אמר רוצה
וחזינן דלא לקי כנ״ל .או יש לחלק כסברת
יתחייב מלקות לטעם הרמב״ם דאינו לוקה אלא
התום׳ היכא דהעשד .מתקן הלאו .עוד י״ל
תחמוד משום שאין בו מעשה והיינו משום דדוקא היכא שכולל הלאו יותר ויתחייב אז
דקאי אם אומר רוצה אני דאין האיסור בהלקיתה
מלקות בצבור ושותפין דליכא העשה שוב
עצמה אכל כשלא אמר רוצה אני ששיר יש בו חייב מלקות גם היכא דאיכא העשה םשא״כ
מעשה כמ״ש הראב״ד וא״כ למה לא ילקה הכא לא שייך לומר כיון שחייב מלקות באמר
וע״כ הטעם משום דכשלא אמר רוצה שייך רוצה אני דליכא עשה דוהשיב ז״א דבאמר
שוב טעם הראב״ד דהוי ניתן לתשלומץ דדוקא רוצח אני ליכא מלקות דהוי לאו שאץ בו
באמו רוצה הוצרו לטעם דאין בו מעשה דאז מעשה כמ״ש הרמב״ם ז״ל .אך ז״א דגם שם
לא ניתן לתשלומין משא״ב בלא רוצח כר .בתמורה אמר בש״ס דלכך לא הוי לאו שאץ
אך באמת הא דניתן לתשלומין ואף דקי״ל בכל
בו מעשה משום דבדבורי׳ עביד מעשה שנעשה
דוכתי היכא דאיכא מלקות לקי ולא משלם ס״מ
קודם ע״ש .וא״כ בצבור ושותפין שאץ תמורתן
בגזל תא ניתק לעשה דוהשיב וניתן לתשלומין תמורה שוב אין לוקין משום דהוי לאו שאץ
כנ״ל .אבל בלאו דלא תחמוד דאינו מתקן ולא בו מעשה ואעפ״ב כ׳ הרמב״ם דכולל יותר.
ניתק לעשה א״כ ממילא בלא רוצה יתחייב הלאו דשייד בצבור כו׳ ואף שלא ילקת כנ״ל.
מלקות ובאמת לא ישלם כמו בכל דוכתי ובשרם ויש לדחות .ובאמת בל״ז נראה דלחדמב״ם ז״ל
לבעח״ם דגם לרבא דדחה הא דרב בבא במחתרת גם בגזל שלא אמר רוצה אני מ״ם הלאו דחיטוד
דלא קנח גוף החפץ היינו רק מדרבנן אבל שיש בו הוי לאו שאין בו מעשה ואף שיש
מדאורייתא פטור גם מגוף החפץ הילא דאיכא בו מעשה שגוזל אותו מ״ם על המעשה אינו
מיתה או מלקות ע״ש .וממילא גם כאן יתחייב  -עובר רק בלא תגזול ומה שעובר אלא תחמוד
מלקות משום לא תחמוד ובאמת ישטר מתשלומיו אינו על המעשה רק על מה שחמד אותו ונגמר
כיון דלא מתקן לאוי בכד .אך לא קשה דכיון בשעת הלקיחה וכמו באמר רוצה אני להרמב״ם
דבגזל איכא לא תחמוד ג״כ א״כ ממיל׳ כשאמרה
ז״ל וממילא לא שייך כל הנ״ל דגם בלא רוצזן
תורה והשיב כו׳ קאי העשה גם אלאו דלא הוי אין בו מעשה דאל״ה הי׳ קשה ג״כ לחשז
תחמוד כיון דכתיב והשיב את הגזילה וחייבה דבלאו שאין בו מעשה היכא דסשכחת הלאו
אותו התורה בהשבה אף דאיכא לא תחמוד ע״י מעשה שוב לוקץ אף כשאין .בו מעשת
כג״ל וממילא אינו לוקח כנ״ל .ואין לקשות ואם כן כאן יתחייב מלקות גם באמר רוצת
הא לא אתי חד עשה ומנתק תרי לאוי וכיון אני דאף שאין בו מעשה מ״מ הא משכחת ע״י
דאיכא לא תחמוד ג״כ ילקה ז״א דבל״ז איכא מעשה כשלא אמר רוצה אני וע״כ .דגם בלא
גם לאו דעושק בגזל וצ״ל צמ״ש תום׳ חולין רוצה אץ מעשה בעבירת לא תחמוד .וי״ל
ש״א דהיכא דאתי לתיקון הלאו ששיר מנתק גם בל״ז דאף דמשכחת ע״י מעשה מ״ם היינו בכל
ב׳ לאוין ע״ש:
דוכתי דסשכחת ע״י מעשה וילקה, .כשיש בג
ולכאורה קשת עוד למ״ש הרמב״ם בתמורת מעשה וממילא לוקה גם כשאין בו מעשה .אבל
דלכן• לוקה ולא הוי ניתק לעשה דוחי׳ כאן לא שיין• הג״ל משום דסשכהת שילקה
הוא ותמורתו כו׳ משום דתלאו טלל יותר כשיש בו מעשה בלא אמר רוצה .אני .דז״א
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דבלא רוצה אינו לוקח אף שיש בו מעשה שחתנאי חי׳ מועיל ומחויב ליחן לוי מן הדין
משום דגיוזך לתשלומין דמוזויב להחזיר וכמ״ש ואילו ידע שאינו חייב לא הי׳ נותן .אך תום׳
מראב״ד ז׳ל .וגם א״ל דכמו בעדים זוממין .ם׳ א״ג שם כתבו דדוקא התם גבי אבק ריבית
דאמרינן דמיקרי יש בו מעשח משום דבדבורי׳ שיש איסור אז מחילה בטעות לא חוי מחילה
איתעביד מעשה וכן בתסמח והנהיגה בקול משא״כ היכא דליכא איסור הוי מחילח ע״ש.
ובתמורה וכה״ג .וגם הכא ע״י החימוד לקחו וא״כ דוקא התם דאיכא איסור בל״ז משום אבק
דחי׳ נקרא ג״ב יש בו מעשה .אך ז״א דהתם ריבית ואמרינן אלו ידע לא הי׳ נותן משום
ע״י הדיבור ודאי מעשה חמעשה דבעדים זוממין איסור אבל כאן שאין כאן איסור רק משום
ע״י עדותם ודאי יחייבו על ידם וכן בחסמה גזל והיינו משום אסמכתא כנ״ל וא״כ אי נימא
כר משא-כ הכא דבשביל שחמדו אינו מיכרח דמחילה בטעות הוי מהילה אין כאן איסור כלל
שימכרנו לו ויתרצה רק שממילא נתרצה והוי ושוב הוי מחילה דהא אלו ידע הי׳ נותן דאז
שפיר איו בו מעשה ולא שייך ע״י דבורי' כר .ליכא איסור כלל ושפיר הוי מהילה וכנ״ל .ולכו
ויש נ״ם דלהרמב״ם ז״ל גם באמר רוצה אני יש לומר דפליג ר״ש ארב״ח ולא פסול משום
פסול לעדית כשהפציר בו כנ״ל דעכר אלא אסמכתא כנ״ל .ולכך אמר ר׳ ששת כטעם
תחמוד ולהראב״ד ושאר ם׳ דוקא בע״כ פסול הואיל ואין עוסקיו בישובו של עולם והיינו
"..מדרבנן ביהיב דמי אבל באמר רוצה אני לא דאסרו חכמים שיתי׳ לו אומנות זה משום
דאינו עוסק כנ״ל .ואף בלא איסור גזל אסרוהו
מיססל כלל אפילו מדרכנו דלא עבר כנ״ל:
חכמים כג״ל .ואעפ״ב משום טעם זח להוד לא
סעיף גרז מפריחי יוניס בישוב פסוליו מפני הי׳ פסול שאינו רק איסור לכתחילה רק דכיון
שחזקתם שגוולין יונים של אחרים וכ 1שיש איסור א״כ ממילא שוב איסור מטעם גזל
סוחרי שביעית כר וכן משווק בקוביא והוא דהוי אסמכתא ומחילה בטעות שוב לא הוי
שלא תהי׳ לו אומנות אלא הוא הואיל ואינו מחילה כיון דיש איסור בל״ז דאף אי הוי
עוסק בישובו של עולם הרי זה בחוקת שאוכל מחילה יש איסור ושפיר הוי כמו אבק ריבית
דהתם .ואף דיש לחלק דהתם הנתינה הוא
מן הקוביא שהוא אבק גזל:
האיסור משא״ב חכא רק השחוק אסור ולא
(טי) וכן משחק בקוביא כר .והן דברי הרמב״ם הנתינה ולא שייך אלו ידע בו׳ .דז״א דגם כאן
ז״ל .והוא תמוה כיון שר הטעם משום האיסור שלא יאכל מן הקוביא כדי שיעסוק
גזל ע״כ סובר כרטב״ח משום דהוי אסמכתא בישובו כו׳ ואסור ג״כ הלקיחה .וממילא הוי
כו׳ וא״כ למה כתב הטעם הואיל ואין עוסקין כהתם דגם באבק ריבית אין האיסור על הלוה
כו׳ דוה הוא לר׳ ששת זרש (פי׳ רב) .וגם הנותן רק על המלוח כמבואר בנ״י ובש״ע י״ד
למה כ׳ והוא שלא תהי׳ לו אומנות כר הא ע״ש כנ״ל .ולכך שפיר אמר ר״ש הואיל ואין
בש״ס אמר להדיא דלמ״ד משום גזל אף אי עסוקין לכך אסרוהו חכמים וממילא שוב פסול
גמיר אומנחא אחריתי פסול .וגם הרמב״ם ה׳ מטעם גזל דלא שייך שמיט ואכיל דהוי בטעות
כנ״ל כיון שיש איסור ואמר שפיר דאיכא
גזילה פ״ו כ׳ להדיא דהוי גזל כנ״ל:
וי״ל דזזא לכאורה קשה נהי דלרב״ת הוי בינייהו דאית לי׳ אומנות אחריתי דליבא איסור
אסמכתא ולא קגיא מ״מ הא קי״ל גבי כנ״ל ולא הוי גזל ג״כ ממילא דהוי מהילה
אסמכתא ובמוכר פירות דקל כר דאי שמיט כנ״ל .ולכד כ׳ הרטב״ם וש״ע שפיר ב׳ הטעמים
ואכיל לא מפקינן מיני׳ ואף דהמכירה לא חיתה דהואיל ואין עוסקין כו׳ ואוכל מן הקוביא לכר
מועלת .כמבואר פ׳ א״נ וכ״פ הרמב״ם וש״ע הוי גזל ופסול כנ״ל ולכד בעי שלא תהא לו
(סי" ר״ז ור״ט) .וליש ם׳ מועיל התפיסה מדינא אומנות אלא הוא כנ״ל וא״ש:
אף שמוהה ולשאר ם׳ דוקא כשהניחו ליקה ומיושב ג״כ דאמד סוף פ״ק דד״ה אמשהק
ושתק ומטעם מחילה אבל איו שום חיוב עליו
לשלם .וא״ב גבי משחק בקוביא שלוקח מרעיתו ע״ש .והא באמת למאי דקי״ל כר׳ש אינו פסול
א״כ נהי דחוי אסמכתא מאי בכף מ״מ הא שמיס מטעם גזל ולמה קרי לי׳ גזלו דדבריהם כר
יאכל ובפרט שנותן מדעתו כמבואר ברמב״ם ולמ״ש מיושב דכיון דאסור מטעם אין עוסקין
ח ,גזילה״זלמח חזי גזלו הא כיון שחתקנח מי שוב הוי גזלן מטעם אסמכתא כנ״ל .ובזה
שירויח יקח ואף דלא הי׳ מועיל משום אסמכתא י״ל גם דברי תום׳ סנהדרין שב׳ דלכך גם
מ״מ כשנותן לו אח״ב מועיל כנ״ל .וצ״ל כמו לרב״ח־אינו פסול רק מדרבנן משום דלא משמע
דמהלק בש״ס 0׳ א״נ די״ל גם כאן דהוי מחילה לאינשי איסורא ע*ש ולכאורה טנ״ל אטו ביטא
בטעות דלא הוי מהילה דנותן לו משום■ שסובר בכל דוכתי שאין יודעין בר .ולגרש י״ל דהא
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מריו מוכרחים ,ואין צורך למצוא טעה
להתיר ,כיון שחז״ל לא אסרו שום רפואה,
ולא חילקו בין היה אפשר לעשות קודם
המועד או שאפשר לחכות עד אחר המועד,
ובין א״א לחכות ,הרי ממילא מומר ואין לגו
לחדש איסורים חדשים מסברא דילן ,ואולי
יש להסביר הטעם שבאמת לא גזרו הרפואה
לכוון מלאכתו למועד כי בזמנם היה זה

מילחא דלא שכיחא שיהיה אפשרות לכוון
עניני רפואה כמובן ,ובמילתא דל״ש לא גזרו
רבנן ,ואף אם לפי התפתחות חכמת
הרפואה בזמנינו שכיח זה מ״מ מאחר
שחז״ל לא גזרו שוב אין זה נאסר לנו
כמבואר בב״י (או״ח סי ,י״ג מובא במג״א
סק״ז) ע״כ בצירוף שיש בזה משום ביטול
ת״ת לתשב״ר בודאי יש להקל.

fc/J

׳• י׳י־

"II

בענק לאו דלא תחמוד
בספר שו״ת ארץ צבי (סי׳ ג׳ אוח ו׳) כ׳
וז״ל :ומה שכתבתי דדעת רבינו
יונה ז״ל בספר שערי משובה (שער שלישי
אות מ״ג) דהמפציר ליחן לו מחנה עובר
בלא תחמוד וכ״ק (האדמו״ר רא״מ מגור)
שליט״א כ׳ אולי דעת יחיד הוא .אינני כדאי
לדון בדה״ק דלענ״ד הדברים מוכרחים
מעצמן ואפי׳ לא אמרן ר״י היה ראוי לדון
כן מהיקש שכלי לפי פסק הרמב״ס והשו״ע
(סי׳ שנ״ט ס״י) כל החומד עבדו או אמתו
או כליו ש״ח או כ״ד שאפשר שיקנהו ממנו
והכביד עליו רעים והפציר בו עד שלקחו
ממנו הר״ז עובר בלא מחמוד ,הנה דאע״ג
דבסוף מכר מדעתו מ״מ כיון שבא בסיבת
הפצרתו עד שהוציאו מרצונו עובר בלא
תחמוד ואם במכר שנתן לו מעות כן ,כש״כ
במתנה שאם מפציר ליתן לו במחנה עובר,
ואס במתנה כה״ג אינו עובר בל״ח איך
נאמר דבמכר עובר ,ואמו משום דנתן לו
מעות מגרע גרע יציבא בארעא וגיורא בשמי
שמיא ,ובעניי איני יודע שום סברא וחילוק
בין מכר למתנה לענין זה עכ״ל ,ועי״ש עוד
(בסי׳ ד׳) שסיים מ״מ להלכה כיון שכ״ק

שליט״א הביע חוו״ד הרמה שהוא רק מדת
חסידות וכ״כ עוד בשם אביו (השפת אמת)
אור ישראל וקדושו זצוקל״ה שוב אין
להסתפק כלל ובודאי דבריהם הקדושים דברי
אלקים חיים הס עכ״ל ,עי׳״״ש היטב.

והנראה ליישב השגתו דלעאורה יפה
הקשה דקו״ח הוא ממכר ,אבל
יש מקום בראש לחלק ולומר דודאי אם
מפציר בחבירו שימכרו לו ולבסוף חבירו נתנו
לו במתנה בזה ודאי שאינו ניצול מלאו דל״ת

כקושית האר״צ דאטו משום שנותן מעות
מגרע גרע ,אבל אם מפציר בו מתחילה
ליתן לו במתנה בזה יתכן שאין לאו דל״ת,
והיסוד לחלק בזה הוא ע״ס סברת הר״ח
בתוס׳ (קידושין דף נ״ט .ד״ה עני המהפך
בחררה) ח״ל :ואומר ר״ח דאיסור דמהפך
דנקט הכא לא שייך אלא דוקא כשרוצה העני
להרויח בשכירות או כשרוצה לקנות דבר

אחד וחבירו מקדים וקונה וכו׳ ומש״ה
קאמר דנקרא רשע כי למה מחזר על זאת
שטרח בה חבירו ילך וישתכר במקום אחר
אבל אם היתה החררה הפקר ליכא איסור
שאם לא זכה בזאת לא ימצא אחרת עכ״ל,
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וכ״פ בשו״ע (חו״מ סי׳ רל״ז ס״א) המחבר
והרמ״א עי״ש .וכמו כן י״ל לענין ל״ח ראם
יש לו מעות ורוצה לקנות אז אמרה תורה
שלא יחמוד דוקא חפץ חבירו שאינו עומד
למכירה ,כיון שנעבור מעות יכול לקנות
דומה לזה העומד למכירה ,אבל אס אין לו
מעות והוא מבקש מתנה בזה ל״ש לומר זכה
ממקו״א ולמה אתה מפציר בזה ,כיון דלאו
כל אחד רוצה ליחן מתנה כמובן ,ובזה א״ש
הא דהביא שס ראיה דאין במתנה ל״ח
מקרא דרבים יחלו פני נדיב ,וכי רבים
עוברים בל״ת עי״ש .דבאמת מאחר שלא
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בעולם יתכן למצוא שני דוגמתו וע״ז יש
תביעה למה לך להתאוות למאי שביד חבירן
קנה לך דוגמתו העומד למכירה כנ״ל ,אבל
באשה כמובן שא״א לומר כך וכמו שאמרו

ע״כ

(תנחומא פרשת פנחס אות י׳) כשם שאין
פרצופיהן שוין זה לזה כן אין דעתם שוין זה
לזה .וכל איש ואשה הוא בריאה מיוחדת
שאין דוגמתו בעולם ,ועי׳ בספר קהלח
יעקב (כתובות סי׳ מא) שכתב לענין חשש
אונאה בשידוכין דברים דומים לזו הסברא
וז״ל :ולא חשיב מקח טעות וכנ״ל ,וטעמא
נראה דגבי לוקח חפץ אין הלוקח רוצה דוקא
חפץ זה או חתיכה זו ,שהרי לא איכפת לי׳

כנים הדברים שיסוד זה אמת ,יש
להוסיף שבדבר שא״א להשיגו בשום
מקום במעות אין חמור כ״כ לענין חמדה,
כי התורה לא באה בטרוני׳ על הבריות ,ואס
הדבר הזה א״א להשיג ולקנות במעות אין
עולה כ״כ בחומד אותו כנ״ל ,אז נוכל לישב
קושית הסמ״ג (ל״ת קנ״ח) על הרמב״ס
וז״ל :כתב רבינו משה לא תתאוה אין תאוה
אלא בלב ומשעה שהחאוה בלבו עובר בלאו
דלא תתאוה אע״ס שלא עשה מעשה התאוה
מביאו לידי חימוד וכו׳ ,ולא יתכן לומר כן כי
כתוב בדברות לא תחמוד אשת רעיך ולא
תחאוה ביח רעיך ,ולפי דבריו החמיר בבית
מבאשח איש ,אלא החמוד והתאוה הכל אחד
וכו׳ עי״ש .והנה באמת ברמב״ס שלפנינו
(ס״א מהל׳ גזלה ואבדה ה״י) מפורש
שבאשח חבירו יש לאו דלא חחאוה ג״כ
עי״ש ,וכבר העיר ע״ז במנ״ח (מצוה ל״ח)
שכפי הנראה היה לפני הסמ״ג גירסא
אחרת ברמב״ם ,עכ״פ לפי גירסת הסמ״ג
יהיה קשה איך יהיה קל החאוה בא״א
מבביח רעהו .אבל לפי מש״כ א״ש דכל דבר

באחרת כיוצא בה ,ומשו״ה כשאית בי׳ צד
ריעותא ודאי מחשבא אצלו מום במקח,
דלמה לו דבר זה ,והרי באותם דמים יכול
לקנות אחרת כיוצ״ב בלא מוס ,אבל גבי
שידוכין וכו׳ לא יסכימו להנשא לאדם סתם
אלא למי שבוחרין בהם ומוצא חן בעיניהם,
ומשו״ה כל ריעתא שיש בהם לא חשיב מום
לבטל הקידושין וכו׳ עי״ש .וא״כ י״ל בדעת
הרמב״ס לפי גירסת הסמ״ג דמאחר
שבאשה ל״ש לומר לך ולקח אחרת כמוחה כי
אין מושג כזה באישיות ,ע״כ לא החמירה
חורה ולא באה בטרוני׳ על הבריות לאסור
גס החאוה בלב ,ורק לעשות מעשה
ולהשתדל ליקח אשת חבירו זה אסרה בל״ח
דלא מחמוד כי אדם אחראי על מעשיו יותר
לא לעשות עול ,אבל על התאוה שהיא בלב
לא אסרה תורה כנ״ל( .כמובן שאין המדובר
כאן מענין תאוה שהיא אסור מלא תתורו
אחרי ,וגו׳ אלא מרצון לישא אותה).
ויש להוסיף בזה עוד דהסמ״ג שהקש!
זאת על הרמב״ם ולא עלה על דעח
לחלק כמו שכחבנו דאה״ג באשת חבירו קי
יותר כנ״ל ,לטעמי׳ אזיל דהנה ברמב״ו

רבים הנדיבים הנותנים מתנות,
המבקשים מהם א״ע בל״ת כנ״ל.

ואם
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(שם) הגדיר אח הלאו דל״ח בזה״ל ,כל
׳
:אזצרוזוזכפוז•
החומד עבדו או אמחו וכר והכביד עליו
נרעיס והפציר בו עד שלקחו ממנו אע״ם
שנחן לו דמים הרבה עובר בל״ת וכר וכן
לקמן (הי״ב) הא למדח שהחאוה עובר בלאו

אחד והקונה דבר שהחאוה בהפצר וכר
י
;או ׳’ח
עובר בשני לאוין לכן נאמר לא מחמוד ולא
תחאוה עי״ש .ואלו הסמ״ג בהעתיקו לשוט
של הרמב״ס שינה אח לשונו ,ויתכן שהיה לו
1
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גס בוה גירסא אחרת ברמב״ם ,וז״ל בשם
הרמב״ם :הנה למדת שהמתאוה עובר בלאו

אחד ,עשה מעשה כגון שהפציר ברעים
ובקש שיתגנה לו ונתנה לו עובר בב׳ לאוין.
הרי לן ששינה מלשון לקיחה ללשון מחנה,
היוצא מזה שלדעת הסמ״ג גס בהפציר בו
שישן במחנה יש לאו דל״ת כדעת הרבינו
יונה הנ״ל ,ולית ליה האי סברא דלא אמרה
תורה החמדה בדבר שא״א לקנוחו בדמים
כנ״ל ,וא״כ לשיטחו שפיר מקשה על
הרמב״ם יחכן שבמחנה אין לאו דלא
תחמוד ,וא״כ באשת חבירו ימכן שאין לאו
דלא חתאוה כנ״ל דהא בהא חליא ,והבן.

בענק אם יש לפנ״ע על המוכר לאחר שהפציר בו הלוקח
ע״ד

השאלה שאחד שחמד חפן חבירו
והפציר בו ואח״כ נחרצה למכרו אי
רשאי ,דהלא הוא מכשיל חבירו בלאו דלא
מחמוד דאם לא ימכרנו לו אז לא יעבור רק
על לאו א׳ של לא חחאוה ,ואס ימכרנו לו
יעבור נס בלא תחמוד כמבואר ברמב״ם
(פ״א מהל׳ גזלה ואבדה הי״ב).

תשונה ,כבר העיר בזה בשו״ח שערי דעה
(ח״א סי׳ קמ״ט) ולא זכיחי להבין
תחילח דבריו שמצדד וז״ל :או אפשר שזה
האיסור אינו שייך כלל אלא על הקונה שהרבה
בהשתדלות אבל המוכר כיון שבלא״ה בידו
למוכרה בלא עח ולכל מי שירצה ליכא גבי׳
דררא דאיסורא כלל עכ״ל .ואינו מובן דמאי
סברא היא זו שבידו למוכרה בכל עת ולכל
מי שירצה וכי מפני כן יהיה רשאי להכשיל
אח המפציר שהוא בלוקחו עובר בלאו
דאורייתא .עי״ש שבסוף מסיק שמסתבר
יומר שבאמת אין רשאי למוכרו להמפציר,
אבל מסיים דעדיין צ״ע אצלו.

והנראה

לענ״ד דאין כאן לפנ״ע כלל,
דהנה הרמב״ם כחב (שם ה״ט)
וז״ל :ואין לוקין על לאו זה מפני שאין בו
מעשה ואינו עובר בלאו זה עד שיקח החפץ
שחמד כענין שנאמר לא מחמוד כסף וזהב
עליהם ולקחת לך חימוד שיש בו מעשה
עכ״ל .ולכאורה דברי הרמב״ם מרפסין
איגרא שמתחיל שאינו לוקה משוס דהוה לאו
שאין בו מעשה ומסיים שאינו עובר על
הלאו אלא אם יש בו מעשה .והראב״ד השיג
עליו וז״ל :א״א לא ראיתי תימה גדול מזה
והיכן מעשה גדול מנטילת החפץ וכו׳ עי״ש.
וכחב ע״ז הה״מ וז״ל :הלן הרב המשיג
לשיטתו שכתב שאם אמר המוכר רוצה אני
הלוקח פטור ,אבל דעת רבינו ז״ל שהאיסור

אף ברצון המוכר הוא וע״כ כתב שאין בו
מעשה לפי שנטילת החפץ ברצון המוכר הוא
נעשה אבל ההשתדלות אשר השתדל כדי
לרצותו הוא האיסור ונגמר בשעת המקח
ובהשחדלות לא היה מעשה ולכן לא נתן
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טעם לסי שהוא חייב להחזיר החפץ שכיון

בשעת המקח ,היינו שהאיסור הוא רק
מעשה ההשתדלות והמקח זה רק כמו סימן
שנגמר שיעור מעשה העבירה בההשתדלוח

בכך שדעת רבינו שאף ברצון המוכר הוה
האיסור הלא סוף סוף הנטילה הוא האיסור
וממילא יש בו מעשה .וראיתי במנחח חינוך
(מצוה ל״ח) שכתב ח״ל וצ״ע כיון דהטעם

עד המקח ,וזהו כונח הרמב״ם שכ׳ דאין
לוקין דהוה לאו שאין בו מעשה ,אע״ג

שברצון המוכר נעשה אין כאן חיוב השבה
עכ״ל .ולכאורה אין דברים מובנים כלל דמה

שכתב הר״מ הוא דוקא באומר רוצה אני,
א״כ האיך מספיק לו טעם זה ,כיון דהר״מ
מודה דאף בלא אמר רוצה אני דאין המקח
קייס ,ואפילו בגוזל אח חבירו כ׳ הר״מ
דעובר בג׳ לאוין דהיינו לא תחמוד ג״כ,
וע״ז ליכא מאן דפליג ,דגם בלא דמי עובר
בלא תחמוד ,א״כ בגוזל יש בו מעשה ,ואמאי
אין לוקין בגוזל על הלאו דלא תחמוד או בלא
אמר רוצה אני וכו׳ עי״ש שהאריך בקושיא
זו ולא מצא תירוץ.

אמנם לענ״ד האמת יורה דרכו דכונת
הה״מ לפרש דעת הרמב״ס בדרך
הוכחה דמדחזינן דאפילו באומר רוצה אני
שאז על עצם מעשה המכירה אין איסור
עכ״ז עובר על ל״ת ,מזה ראיה שעצם
ההשתדלות זהו העבירה ולא הנטילה,
והנטילה ל״ה אלא בגדר שיעור להעבירה של
ההשתדלות היינו שהמשחדל ומפציר בחבירו
עד שיעור זה שמכרו לו אז עובר על ל״ח,
אבל עצם העבירה ל״ה הלקיחה אלא
ההשתדלות כנ״ל ,וזש״כ שההשתדלות אשר
השתדל כדי לרצותו הוא הוא האיסור ונגמר

שהאיסור הוא חימוד שיש בו מעשה,
דהכונה שהלאו היא בכל פעם ההשתדלות

וההסצר שבזה אין מעשה רק השיעור הוה
עד שיבוא לידי מעשה לקיחה ,וזה חימוד
שיש בו מעשה שבא לידי מעשה של לקיחה
כנ״ל ,ואף בגוזלו מ״מ הלאו־ דלא תחמוד
עבר בלא מעשה ,כי זה בכל פעם נגדר
במעשה של השתדלות ,כפשטות משמעות
חימוד שהוא בלב בלי מעשה ,והמעשה בין
שהוא מעשה היתר שנתרצה בין שהוא
מעשה איסור של גזל ,כל זה לא משנה את
הלאו של ל״ת שזה נשאר בכל פעם לאו שאין
בו מעשה ,ופלא על המנ״ח שלא ירד לזה.
ולפי״ז המפציר בחבירו למכור לו איזה
חפץ כיון שהפציר בו והשתדל עמו
עד שנתרצה למוכרו כבר עבר על הלאו
דל״ח ,אפילו אם למעשה תתבטל המקח
מחמת איזה סיבה חיצונית ,מ״מ מאחר
ששיעור ההשתדלות כבר נגמרה כבר עבר,
וביטול המקח למעשה לא תציל אוחו מן
העבירה ,ממילא אין שוס לסנ״ע אס ימכור
לו כיון שהעבירה כבר נגמרה בההשתדלוח
שוב ביטול או קיום המכירה לא מעלה ולא
מוריד כנ״ל.
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חלקת

כללי הש״ס

תתל״ז) דסוף שיבוא לגורל לישראל ואין

פט

אמנם

וה עבירה שבין אדם לוזבירו.

לענ״ד זה תמוה מאוד ,דהרי ב״נ
מצווין על חמס כדכתיב "כי מלאה

הארץ חמס" וחמס היינו דיהיב דמי כמבואר

(או״ח סימן כז>

בש״ס סוף הכונס (סב ע״א) ונהי דכתבו

בהפקיד

ע "כ

אצלו העכו״ס
להחזירו אי שרי

ואין

בתוס׳ שם ד״ה מה בין דחמסן דקרא מיירי
בלא יהיב דמי ,אבל דבריהם תמוהין ,דהרי

רוצה

בירושלמי (פ״ד דב״מ ה״ב) ובמדרש (ריש

נראה דהנה התומים (סי ,עב סעיף

פר׳ נח) מבואר ,דחמם דקרא לא מיירי

מא) חידש ,דבעכו״ם שהפקיד אצל
ישראל שייך ג״כ הפקעת הלואה כיון

בגזילה רק בפחות משוה פרוטה והש״ס
דילן (ב״ק קיט ע״א) סובר דמיירי בע״מ

דבהיתרא אתי לרשות ישראל ,ומיקרי רק

לשלם ,הרי דאפי׳ בע״מ לשלם דינו כגזלן

עושק דכתיב בי׳ רעך למעוטי עכו״ם וע״ש

לכל דבריו.

בנתיבות ,ובאמת כן הוא בט״ז (יו״ד סי׳
קב סקי״א) ועי׳ חלקת מחוקק (סי׳ כח

ועוד

סקכ״א) .אבל הרבה חולקים.

וגם

א״ב ישראל שנטל חפץ מעכו״ם
ע״מ לשלם ,יהי׳ החפץ נקנה

להישראל ,דהא לא קיי״ל כדעת היראים

בפשיטות הדבר תמוה ,כיון דפקדון
כל היכא דאיתי׳ הוא ברשות בעליו.

דגזל עכו״ם לא מיקרי לכם כמבואר ברמ״א

חו״מ (סי׳ רפג סעיף א) וגם יהי׳ ישראל

א״כ הוי גזל גמור ועי׳ רמב״ם (פ״ד מהל׳

עובר בבל יראה על פקדונו של עכו״ם אפי׳

גניבה ה״י) ובכ״מ שם ועי׳ שלטי גיבורים

בלא קיבל עליו אחריות כיון דבידו לזכות

(פ׳ המפקיד) בשומר שגנב מרשותו והחזירו
אי לא כליא שמירתו הוי כגנב לדעת והחזיר

בו.

ולכאורה

לדעת בעלים דהשומר במקום בעלים קאי
ואם כן למה לא יהיה גזילה גמורה.

מוכח כן גם מש״ס כתובות
(דף ל ע״ב) בזר שאכל תרומה

ממה דלא מוקי לה הש״ס דמיירי בגזל ע״מ

(או״ח סימן טו)

לשלם ובאין כאחת מאחר דלא נעשה גזלן

־,לן
על מנת לשל□
אי עובר על לא תגזול ,או לא תחמוד

כן

ראיתי בהרב מלאדי (ריש הל׳ גזילה)
ובמקנה (ריש סי׳ כח) ,דאם גזל על

מנת לשלם אינו עובר בלא תגזול רק בלא
תחמוד ,וישראל לגבי ב״נ אינו מצווה על
זה ,דגבי לא תחמוד רעך כתיב.

|

מקודם ,וכן מוכח ממה שהקשו בתום׳

פסחים (דף כט ע״א) ד״ה בדין ,דאיך
משכחת שיאכל חמץ של עכו״ם והחמץ לא
יהי׳ באחריותו מקודם והא שפיר משכחת
לה בכגון שנטל ע״מ לשלם ,וא״ב מוכח

לכאורה דגם בע״מ לשלם נעשה גזלן.

אך

באמת אין מכל הלין ראי׳ כלל ,דודאי
היכא שמשתמש בהחפץ לכו״ע נעשה

גזלן אע״פ שמשתמש ע״מ לשלם כמבואר
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צ

כללי חש "ס

יואב

להדי׳ בב״ק (דף צז ע״א) בתוקף ספינתו

(דמ״א ע״א) סובר דלא הוי גזלן ורק בשומר

של חבירו אדעתא דאגרא והספינה לא קנויה

גלי רחמנא דחייב בשליחות יד ,והריטב״א

לאגרא אינו מחוייב לשלם רק פחתה ,מטעם

ז״ל בחי׳ שם סובר דגם באינש דעלמא

דגזלן אינו משלם שכר תשמיש ,הרי דשוכר

שמי׳ גזלן עיי״ש בד״ה כגון שנטלה ע״מ

שלא מדעת הוי גזלן אליבא דכו״ע ,והיינו

לגוזלה ,ועי׳ קצוה״ח (רסי׳ שמח) ,ופלוגתתם

כיון שמשתמש בו התשמיש עושהו לגזלן

תלי׳ ג״כ בדין הנ״ל אם יש על זה תורת

אע״ג שמשתמש ע״מ לשלם.

ממון ,דהא קרא דסוף ויקרא והשיב את
הגזילה אכפירת ממון הוא דכתיב כמו

אמנם

העיקר לענ״ד דהוי גזלן אפי׳ היכא
שלא השתמש בו ,וראי׳ לזה מהא

דקידושין בסו״פ האומר (סט ע״א) דא״ל

שבועת הקפדון כמש״כ הנוב״י (חיו״ד סי׳
פא) לגבי גזל עכו״ם ע״ש.

ר׳ שמלאי לאושפזיכניה זיל גנוב ואיזדבן

ועי׳

שפחה כנענית אחרי שיודע בנפשו שגנב
ע״מ לשלם דהיינו שימכרוהו הב״ד בגניבתו

(פ״ח מהלכות שבועות הלכה י) הוא דאמר

בעבד עברי ,והרי אכתי איך הי׳ מותר לישא

וישלמו להגנב ,ואין לומר כיון דמ״מ ימכרו

בב״ק (דף קה ע״ב) דיש מחלוקת
בהגירסא שם ,דגירסת הרמב״ם ז״ל

לי׳ שקול תורך בזוזי וזיל אבל ברוצה ליתן

דמים עבור החפץ הרי זה כפירת ממון.

אותו כדין ,כיון דאין הב״ד יודעין את
מחשבתו מש״ה מכירתו מכירה ושפיר מותר
לו לישא שפחה כנענית ,דזה אינו ,דא״כ

וא״כ

למה לא הי׳ לו לר׳ שמלאי ליתן עצה

זיל גנוב ,והלא כיון שיודע בעצמו שאינו

שיגנוב ויעבור אאיסור גניבה [וכמו שבאמת
הקשו כן ברש״י ותום׳ שם] והלא שפיר

גנב להתחייב בכפל כיון שנטל ע״מ לשלם
כנ״ל ,וא״כ הוא יודע בעצמו שאין מכירת

איכא עצה בלתי איסור גניבה בגון שיודה

הב״ד מכירה ,ואיך יהי׳ מותר לישא שפחה,

שוב קשה איך א״ל ר׳ שמלאי
לאושפזיכניה (בקדושין סט ע״א)

בפגי ב״ד שגנב ,וליכא למימר בזה אין

וע״כ מוכח מכאן דגוזל ע״מ לשלם חייב

אדם משים עצמו רשע ,דהא נאמן לגבי

באונסין וגונב ע׳׳מ לשלם חייב כפל ,וא״כ

הממון והב״ד ימכרוהו כדין ,אע״כ דכל

מוכח להדי׳ דאם מכחישין א״ע בין החפץ

שהאמת הוא שלא גנב לא מיקרי המכירה

להדמים חשיב כפירת ממון.

כדין.

(קבא דקשיתא נא)

(קבא דקשייתא נא)

גזלן

אי חייב באונסין

וכדי

לבאר ביתר ביאור אמרתי להאריך
קצת בזה ,דהנה מצינו עוד מחלוקת

בכעין זה בגוזל על מנת לשלם אם יש עליו

תורת גזלן לענין אונסין ,דהשטמ״ק ב״מ

בגוזל מן הגזלן אי חייב באונסין באופן
שלא הגדיל הגזילה יותר

קשה

לי על הנתיבות והקצוה״ח (סי׳ לד)
בגוזל מן הגזלן ,דסובר הקצוה״ח
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שיעסוק לה ממקום אחר ואין לראובן להצטער על כך שאם היה ננזר מן השמים

היה מתרצה ומן השמים שמו בלבו שאינו חפץ בה:

'אמרו

תתתתרפה .רב אחד היה נוטה למות והיה תלמידו יושב לפניו והיה התלמיד
מדבי עם אשת הרב ראה הרב אמר לתלמיד ובי לא הייתה
יכול להמתין עד שימות והיה הושרו .ולקח התלמיד אשר ,אהרת בעור רבו חי והלך
אצל רבו ואמר רבי ברבני בי ארסתי אשד ,פלונית ולבך אירסה בעוד רבו הי להוציא
מלבו של רבו שהיה סבור שלבך דיבר עטה בדי לקרב דעתה אליו ולרמז לה

ה עיר

שלאחר מות רבו יקחנה שצריך אדם להוד,ר מאד שלא יחשדהו [דף קע״ב] החולה
אע״ם שלאחר מות החולה ידע שלא נתכוון לרעה צריך להזהר בי החולים בשמתים
מתוך צער שעשו להם אף במותו יבקש נקמה במו (דיה ב כד בב) ובמותו אמרה

“ 'S״‘־

ירא ה׳ וידרוש וכתיב (בראשית מב לח) והורדתם את שיבתי בינו; שאולה ויעכשו;

טובים
ש־אל
יב־זל

תתתתרפו( .א) מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו ושולייא דננרי הוו ובו׳
עד שאמי לו עשה עם■ ועשה עמו והיו שניהם אוכלי ן
ושותין והוא עומד עליהם ומשקה והיו דמעות נופלות לתוך כוסיהן ועל אותו מעשה
נתחתם נזר דין וכוי ולמה האיש אחד יהטא ועל בל העדה יקצוף לפי שעבר על
(שמות כ יז) לא תחמוד ולא היה לציבור להניח לקחת אשר .בזה העניין שהשוה
את רבו לו ואילו היה יודע שכך היה לא היה נותן גט והיו צריכין לחקור קודם

׳אשית
'*־׳ I

בליה

לבך העון על בולם:

--------------------------------------

___________

תתתתרפז .איש שמגרש אשתו שלא בדין שלא פשעה לא יחתום שום אדם
נכבד עליו ולא יהיה ער וכל שבן שליח אבל אם הוא במקום
רחוק והוא יודע שלא ישוב מצוד .עושה שמביא נט ואם היא זונה ואין קרוביה
מניחין לתת לה נט מפי הבושת מצור .לעסוק שיגרש:

*מרה
אמר

זאת

לה ש
־אש

צ שה

אש

אמר

תתתתרפה .ראובן ביקש לשמעון אם תדע בחור טוב שאשיא בתי לו תעסוק
ואני אתן לבחור כך וכך והלך שמעון ודיבר לבן לוי אמר לו
אם תחפוץ בת ראובן ליקה הוא יתן לך כך ובך אמר לו בן לוי אינני רוצה ליקה
אלא אם בן יתנו לי בך וכך עד זמן פלוני ואם לא יתן לי שאתה תהיה לי הייב
לתת כך וכך ונתרצה לו שמעון לחת הלך שמעון ואמר לראובן אמר לו ראובן לא
אשלם בעבורך אמרת לתת יותר ממה שאמרתי לך ואין לי בל בך כמו שנדרת לו
ולמה נדרת לו לא אשלם אמר שמעון אני לא עשיתי אלא בעבור בתך ולמה יש
להפסיד ונעשה שהפשיר ראובן בפי מה שאמר לא אשלם ונם שמעון הפסיד שלא
היה לו לידור לבן לוי בך וכך יתן ראובן לך במהרה כל הכסף וראובן לא היה לו
בתוך זמן המועט כל בך הרבה וראובן הפסיד כי לטובתו נתכוון שמעון יש דברים

שבדיני אדם אינו חייב ובדיני שמים חייב כי ראובן כפוי טובה משמעון היה שאמר
שמעון בלבו פן יקה אחרת:

תתתתרפט.א) אחך

המתין לחמיו עד שעשה סעודת הנישואין ולא רצה ליכנם
לחופה עד שיתן לו מה שנדר לו אמרו לו היה לך קורם

להזהירו אמר הוא עשיר ודברתי לו ולא הועיל לכן לא יקדש אדם אשד .עד שינתן
הממון ביד נאמן ולא יאחרו הנישואין (א) ואם עני הוא (שמות כב כד) לא תהיה

לו כנושה:
א)

מקי״ב.

תתתר&ו( .א)
תתתתרפט( .א)

גיטי! נ״ח אי.

עיי

יעוין אבן העזר סי׳ ב׳ ס״א וסי׳ נ״ב ס״א.

£ +׳*L j

אות

דמר

מדסייך ממשה דלא יצא מכלל לאד סנ״סק למשה דאץ לוקין דאף דסלאו
כולל ממר מ״ע מא אין לק ן סליו מסעם אחר :
 TTfים להעיר נקך דנזלנך שכחנו האחרונים יאף למיד דאקור
מס״ח «״מ אינו מחויב בוהשיב דסא קיימיל כל «ס דא״ר
ל״ס אעל״ס א״כ ממילא מחויב להחזיר להבו♦ עבח אעל״ע ובקיניא
דסמת׳ס שס מקשינן מל רגא מהן דחגוזל עצים דשיכוי קינח ומסרץ
שיקדא״ק אשר נזל«ג׳ רש״שס בסיף הקיגיא אס כעין שנזל יחזיר
וע׳ בסה״ע פ״א מנזילס הקשה אמאי חצוה וזנין הוי ־זנ'כי׳ זבינא נימא~|
דמון דעובר על צא מחמוד אעל״ע וחו דס״ז כמי שנוזל צמר ומשה
בגד שאינו מסלם כשעס הנזילה וקנה הדבר בשינוי אף כאן קנס
בדסיס^ע״ס ח״ס חידד סי׳ ו* שב׳ בכווכחו דבגזיצה איכא חרווייהו
גזל ולא ממדד ונצי קרא רסיא קל ישישי קינה בו דאהני מעשיו
מכיש סיכא דליכא רק חימוד למד דאסני מעשיואו3עחכם״ס הדברים
דמ׳קי-ם ■מאוד להעמיק הכוונה זאת בדברי הס״מ תלענדיב בכוונסו
שכיון שססור׳ גילחת גבי נזל דבשינוי קינה ואף שעבר על הלאו מ״ע
■כיון שמיי .השינוי נפקע שם הבעלים מקספץ כדאי׳ בסיא״ש פ״ב
■דמציפא קונס א״כ ס״נ נני מלוה וזנין כיון דהנעלים אגב אונקא
<1זי גמר ומקנה א״כ כפקע כח הבעלים מהחפץ אף שהוא מבר על
הלאו מ»מ הא שם הנעלים נפקפי מהחפץ ליש בו לומר אעציע כמו
דל״א גני סינר כיק סנפקע שם הבעלים מהחפץ •כעוד י״ל בכוונתושהרי גבי שיגיי משלם כשעת הנזילה ואי כימא דסכח צא מחמוד אעל״מ
א״כ סי׳ לו לשלם .כשמת השינוי שהיי בשפה שנזל צק אף אי ישלם
דמים מכח האיסור דצא מחמוד ולא קנח יק בשעח השינוי ופ״כ דמכח
לא ססמוד לק אפל״מ לכן כשמשלם כשמם הנזילה לא עבר רק על צא
מחמוד ומהני ע״י השישי לקנות למפרע משעם הנזילה שאז לא עבר
«צ לא תחמוד •_ עמס זכית לנין רסיכא דאין כאן שינוי ויצק
מנעלים אין לני שום גינוי דכימא אי עביד מסני א״כ נני נזל גוי
ניעא דמחויב להחזיר מכח אעלימ ואף דנימא דאינו מחויב
משה דוהשיב היינו דאין מכין אוחו פד שתצא נפשו ככל עשה אבל
מרדן לנכסיו מכח שהוא סל הגוי א׳׳כ איך כ׳ הרמ״א באס״ע ראינו
ממרב להשיב רק מפני קידוש השם • וצ״ל כקברש פכסיע שב* לעיל
דגזל גוי אינו בכלל צא תגזול רק עשם לחוד מוחשב או מואכלח וכ*נ
מס הרמב״ן גקוניא דאווככיי שכחב אליבא דייה דגזל נוי צית בו
משום מהיב ותמס בשעהימ פ״א מגזיצה דהא ר״ה ס״ל נזל נו•
אקיי עמיש באוח מיס ערך מסיב דק״ל דגני עשה ל״א דהוי מסיב •
זגס יהי׳ מוכרח מזה דהיכא דעבר רק על פשה אמל״ע אבל בסוניא
דסמורס צא משמע  pשהרי נם בחורם מהרעה על היפה הוא רק
צאו סבא עכלל עשה ומוכרח מיש לעיל דנזל מגוי ונתן לישראל אין
מישראל סב׳ מחויב להחזיר  .ועצאמי בתי שו״ע מהדק חיג קי' ר
מגיא שהקשה צו א׳ קו׳ בהא דסצוס וזנן והא עובר מל ליסוא״כ
אפל״ע ודוחס בשחי ידים ופלא שברוב נקיאומו לא זכר שהוא קו׳
הה״מ ומי׳ מי׳ אחר :
חוימ סי׳ שמ״ח קיח בסגיה המראה לחנירו
(ו) 'OHS
לגנוב או שלחו אין המשלח חייב דאין שליח
צד״מ מיהו אם אין השליח נר מיובא ייא דהמשלח חייב וסיכא
דסשליח בר מיובא רק שלא ידע ע׳ קצה״ח שם העלה דסוא פלונתם
יש" ומונף דדעת יש" דאשלדיע אפי׳ היכא דלא ידע השליח ודעת
הסוס׳ דהיכא דצא ידע השליח יש שלדיע ורק בעה שפירש" בביק
דמיע במפנה דהגביסו גישות הנעצים חייב דחייב הגנב במסיכמ
משומר כסב סקצה״ח שם דסעם יש" משום דפי׳ נביע דיס גני
סוספין שגנבו חייבין דאמרינן מנו הכי לנפשי׳ זכי נמי לחבר" וסיג
כיון דססומר נתחייב באחריות במשיכה זו אמרינן מגו דזכי לנפשי׳
להתחייב באחריות זכי נמי להמשלח והתיש׳ לשינוסס שם דאשלד״ע
אפי׳ היכא דזכי לנפשי׳ ־ וקשה צי דלפ״ז בכך עונרא דימר בי חשו
גבסובוח פ״ד דעשאו שליח למפיק לנעיח דלא מסני משום דהוי
סופק צבפ״ח במקום שחב לאחרים והא סיכא דשייך מגו דזכי לנפשי׳
מסכי אפי׳ בסופם לבע״ח א״כ נימא מנו הכי השליח לנפשי׳
להתחייב באחריות זכי כמי לסמשלח וכפוקקים השיגו על פי׳ יש״י
«ני< שפי׳ דסוסק צנע״ח לא הוי היכא שמשאו שליח מכך דימר
בי חשו ומכס זה דהו סיישיי מהלכה ואמאי צא הקשו נעי על סך

א

לה

הלכה

סט

דשוססין שגנבו מסן דימר בי חשו ונם מס ימנה יש״ נעצמו בזה.
סן אמס די״ל חסו כוונת יש״י גני סופק ־לנע׳יח שפי* מאחר דלא
עשאו שליח ראם עשאו שליח נעשה ממילא שומי עליו ונחמייב
נמשיכה ושייך גני׳ מנו הכי לנפש" וא״כ באמש הקשו על יש" שס
מסך עונדא דימר נר חשו אבל קברם סקצס״ח בזה אינה מובנס
דמדוע נימא רכיון דסוא מתחייב נזה אעריק מנו חכי לנפשי׳ והסברא
מוכחת איפכא דאמרינן ילא זכי לחברי׳ נכד שגם היא שלא יתחייב
דלא שייך מנו רק סיכא הוכה לנפשי׳ באמם אבל צא ידכא דאין צר
שום זכי׳ רק חיוב .וגס יש לעיין אין ממי מסיכת השומר להתחייב
כיון דחחסץ לא נעשה של הגנב רק אסר משיכת השומר דאז
שייך לומר בי׳ מגו ובשעת השחלת המשיכה עדיין לא גי׳ של סננב
וא״כ נימא כיקדצא הוי של הגנב המשיכה אינה מועלת והשומר סע־ר
ומדוע נימא דהסוער חייב ואמריק מנו טמא איפכא דשניהם סנוורים
ונכ״מ דאמרינן מגו הכי לנפשי׳ היכא שלכששי׳ הוא זוכה אפילי
אם לא סי׳ הזכי׳ מועיל לחברי׳ וא״ב כיק דע*כ זיכה לנפשי׳ זוכה
נמי לשברי׳ «שא״כ בכאן דודדב שצוחכיים חבירושלויס זסבזהא״ב
מרוע נלך יותר אחר ודוב השומר מן זכיית הגנב יעמ״ש באות כ׳
עדן כח :

בעמן גידם למסק

בת׳

ציצ קי׳ ציא נשאל ביי שקנה ממבירו קחיר׳ להעמידו
(א)
לעירו פל אחריות המוכר וכפי חוק העלן תושב העיר
פעור ממכס לק עוען המוכר שהוא פעור מהמכק ובעל המכס מוען
שכיון ששמעון קנה הקמורה סיי של שמעון וחייב בתשלומי
המכס ופקק שחייב במכק ומביא ראי׳ מחא דאמדכן בשיק פקחים
דיו צאיכא דאערי חניחא למ״ד דבר הגורס צממק לאו כממון דמי
חיינו דא צערן לא ימצא אבל למיד דבר הנרלכ״ר לא ימצא ליל
איצערך קריא הואיל וכי איתא סדר בעיני׳ לאי ברשות" קאי קמ״ל
הרי דאפי׳ למיר דגרצכ״ד איט אצא סיכא שאינו בעץ אבל ודכא
דאיחא והדר בעיני׳ לא הוי כשלו עיי קבלת אחריות  jnבחמץ .משוס
צא ימצא עוד מביא ראי׳ מע״ם סיאיש פ״ק דפקחיס בדן ישראל
שהפקיד חמלו דאפ״ג שהנפקד קבל אחריות עליו עכ״מ עיקר העמק
של הבעלים הוא ומון שהשאיל הנפקד ביתי לשמירת ממוני ביסו
דסמפקיד קרינא ני׳ סד מבואר דלא תלוי מיד בקבלת אחריות -
ולא אוכל להבין הראי׳ שמביא מהיאים דסרא״ש שם מייד מפנין
חיוב המפקיד דיס שהיו רוצים לפעור את המפקיד מהביעור ודמה
סראיש דאעיג רהנפקד קבל עליו אחדות מ״מ מיקר המעות .של
המפקיד דלא יצא מרשום המפקיד פ" שסנפקד קבל אחריות אבל
בכאן העוכר רוצה צספעד מעכס שעיען שע" קבלת אחריות סד
כשלו תה לא למדנו עדנד סרא״ש דסראיש לא קאער רק דהוי של
סעפקיד דעיקר העפות של העפקידאנל נם לשל הנפקד יחשב למאן
דק״ל נרלכ״ד שהרי הנפקד שקבל עליו אחריות על חעצו של פכוים
חייב בביעור אף דעיקר המעות של המפקיד ע״כ דלנבי המפקיד
חשנינן כשלו משום דפיקר המעות שלו ולנבי הנפקד חשבינן כשלו
עיי קבלת אחריות לכן היכא דסמפקיר והנפקד שניהם ישראלים
המפקיד חייב בביעור משום שהעיקר הוא שלו ומ״מ כשלא בערו
שניהם עובדם פ׳ שיע קיק חיס וסיכא שהמפקיד עכו״ם הנפקד
עובר אף שהעיקר הוא של סעפקיד וא״כ בנידון דסציצ עדיין לי*
ידענו איך לחשוב סעכק אם בתר הלוקח שהעיקר שלו אי נתר העוכר
שקבל עציו אחדות ואם סציצ ר״ל דגם בכאן משגיחיק על עי
שעיקר המעות שלו כמו לענין עסקיד ונפקד אף דחנפקד חייב
באחריות מ״מ המפקיד חייב בביעור ס״נ משגיחיק על מי שעיקר
המעות שלו מימ אין ראי׳ משם דודא*‘ לעכין איסור שייך לומר כיון
דיל דהחיוב על הנפקד משום אחריות ונס י״ל דהחיוב על המפקיד
משים שהעיקר היא קלו לכן מועל החיוג על המפקיד יוחד כיין
שהעיקר שלו ונם כסי סנרא׳ מדברי היא״ש צירף אח סעסם שהנפקד
סקאיל ביתו לשמירת מעונו דסמסקיד ביתו דהספקיד קרינא בי*
והיינו דמש״ס חייג המפקיד יומר משוס דעוכח בביתו וכ״ז צא שייך;
לענין מעונא דהל״ל דש קפק אם 'נלך בתר 10יקר או בסר קבלי! י
האחריות

חקר הלכה לאנדא ,נפתלי הירץ בן יואל משה הלוי עמוד מס (141הודפס־ע״י תכנת אוצר החכמה (0

חשבונות

קב

של מצוה

מצרה לז— לח

מדת חסידות שנו כאן ,א "כ מדקאמר רב משלם,
הרי משמע דלא משום לצאת ידי שמים הוא

לרשב״ל
משכ״ל

דקאמר ,רק מן הדין ודוחק.
וע״ש בתוספות מב״ק ז׳ א׳.9
ובסברתיינו יש ליישב קושית הקצה״ח

שיש בו
על לאו

שם,

דחייבי מלקות שוגגים פטורים
הא דאמרו חכמים בב״ק ל׳ ב׳ דשטר
ריבית גובה את הקרן ,והרי הלוה עבר
ד״לא תשימון" ו״לא תשיך" ואיך חייב
לשלם.
איך

מצרה לח

שלא לחמוד
"לא תחמוד אשת רעך" 1וכו׳ וכר .נראה פשוט
לדעתי שגם המפציר לחברו שיתן לו מעות
במתנה ,ג״כ עובר כלאו הזה .דמאי נפקא מינה אם

שוה פרוטה או פרוטה עצמה ,וכי כסף עצמו גרע
משוה כסף .ונהפוך הוא שבכל התורה צריך ריבוי,
שוה כסף ככסף ,ואיך נאמר שבלאו הזה דווקא,
שוה כסף ולא כסף .ובודאי נכלל מעות ג״כ בכלל
"כל אשר לרעך" 2שבתורה.

ומזה תוכחה מגולה לענינים רבים שהממונים מן
הקהל דורשים יותר מהמגיע להם ,ורוצים
ליטול ככל אוות נפשם ,והרי הם עוברים בלאו
ד״לא תחמוד" .וכן עני שאינו צריך לבריות ,ומאנה

אותם.

ויעויין

שבת נ״ו א׳ מה שדרשו שם על קרא
ד״ויטו (בני שמואל) אחרי הבצע״2א,
שהרבו שכר לחזניהם ולסופריהם.

ובכתוגות ק״ה א׳ לא רצו ,מוסיפין להם.
פרכינן ,לא רצו ,אטו ברשיעי עסקינן.
פרש״י 3שנוטלים שכר לדון יותר מכדי חייהן .הרי
להדיא דהגמרא קרי להו רשיעי .והיינו טעמא,
שכיון שאין צריך לכדי חייהם ,א״כ בהמותר
שרוצים ,עוברים משום "לא תחמוד" .והכי נמי
משום "לא תתאוה" ,4שהוא בלב.

ומזה
)3

שמעינן מינה .א) שגם בתאות וחימוד ממון,
עוברים בלאוין אלו.

שגם

בשל ציבור ולא בשל יחיד לבד ,הוא

 9ד״ה ישלם .שכתבו שכוונת רבא בגמרא בחולין היא
שכשנאמר ישלם פירושו שמשלם מצד הדין ולא ממידת
חסידות.

שעוברים על הלאוים אלו .ו״רעך" ,י״ל
למעוטי עובד עבודת גילולים ,כבכמה מקומות,
אבל גם רבים הם בכלל "רעך" .ואם נאמר גם בלאו
ד״לא תחמוד" שהוא כמו בגניבה וגזילה ,שגם חצי
שיעור בהם אסור .א״כ אסור לבקש מחברו שום
דבר .והרי מעשים בכל יום תמיד ,ורבות פעמים
שמבקשים אחד מחברו כפיס עץ של גפרית ,או
מעט אבק הטאבאק ,וכ״ש מעלה עשן הטאבאק
שיש בו באמת שוה פרוטה ,ואיך מותר משום לאוי
ד״לא תחמוד" ו״לא תתאוה".
ואולי ,בדבר שאין מקפידין עליו אין בזה הני
לאוי ,ואף למי שהוא עצור בממונו ,אולי
בטלה דעתו אצל כל אדם .ועיין פסחים ו׳ ב׳ סופי
ענבים וכר.
הנה "לא תחמוד" הוא דווקא בדמי ,יעויין בדברי
התוספות ב״מ ה׳ ב׳ 5ובפוסקים .ולכאורה
ה״נ דיליף סתום מן המפורש ,שבפרשת עקב 6כתיב
"לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך פן תורש",
והנה כתוב שם "ולקחת לך" ,א״כ ה״נ דווקא
בלקיחה הוא שעוברים בהלאו הזה ,ולא בלא דמי.

ואולי

לא ילפינן
מאיסורא.

זה

מזה,

ואין דנין

ממונא

ויש לפרש בזה מה שאמרו" 7לא תחמוד" ,לאינשי
בלא דמי משמע .שבא לשלול דדווקא הלאו
ד״לא תחמוד" שהוא משום דררא דממונא ,הוא
דבלא דמי משמע ,אבל ה״לא תחמוד" של איסור

לח  1שמות כ ,יד 2 .שם2 .א שמואל א ח ,ח 3 .ד״ה
ברשיעי 4 .דברים ה ,כא.
 5ד״ה בלא .ועי׳ חו״מ צב ,ד.
 6דברים ז ,כה.
 7ב״מ ה ,ב.

,

חשבונות

מצוה לח

ציפויי עבודה זרה ,אה״נ דדווקא בדמי משמע,
וא״ש קושית המפרשים.
שוב מצאתי במכילתא דורש בפסוק הזה 8יכול
החומד בדברים עובר ,תלמוד לומר "ולא
תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך" מה להלן עד

שעושה מעשה ,אף כאן .הרי מפורש באמת דין
התורה אינו עובר בלא דמי מהך ילפותא ,ואינו
גזרה שווה כלל ,רק גילוי מילתא משם .ונסתרו
דברינו בכוונת "לאינשי" דנקט הגמרא ,דהא
המכילתא משווה להם אהדדי.
קושית המנחת חינוך9
פרוטה ,א״כ לא
מידי דלישראל שרי .י״ל
דודאי כותי בכותי אסור,

אם גם בפחות משוה
פריך מידי ,10מי איכא
דנם"מ בישראל בכותי,
וישראל בו מותר וא״כ

א״ש.

קושייתו,

דתיפוק ליה דלא שייך מלקות על לא
תתאוה ,י״ל דנפקא מינה להלקותו ,אחר

שכבר עשה מעשה.
נראה לכאורה דבפחות משוה פרוטה אין עוברים
בהלאו הזה ,מדכתיב "ולקחת"“ ,י״ל
דמינכר לקיחתה ,ובפחות משוה פרוטה לא הוי
לקיחה.
ואפשר דבציפוי ונויים שהם כלים ,אף פחות
משוה פרוטה אסור .וכספיקת הרשב״א12
לענין קדושין ,מהך דיצאו כלים למה שהן.

של מצוה

קג

דאסור מיד ,מדכתיב "פסילי אלהיהם תשרפון
באש" .ולר׳ ישמעאל ,מבעי ליה לכדרב יוסף
שפוסל אלוהו .ולר׳ עקיבא ,נפקא ליה מדשמואל
דאמר רומיא דקראי ,כתוב "לא תחמוד כסף וזהב
עליהם" ,וכתוב "ולקחת לך" ,הא כיצד ,פסלו
לאלוה" ,לא תחמוד" פסלו מאלוה" ,ולקחת לך".
וא״כ ס״ל לר״ע דהך קרא בשל נכרי מיירי ,וא״כ
רישא מיירי בנאסר מיד ,וה״נ בנויין וציפויין.

יש להסתפק אם מועיל ביטול לנויין וציפויין.
ונראה דלדרשא דשמואל בעבודה זרה נ״ב א׳
דדרש מקרא דעובד עבודת גילולים פוסל אלוהו
מדכתיב "לא תחמוד" ,וכתיב "ולקחת לך" הא כיצד
פסלו לאלוה" ,לא תחמוד" פסלו מאלוה "ולקחת
לך" ,א״כ משמע להדיא דמהניא ביטול ,דהא הך
קרא בנויין וציפויין מיירי.

אולם לדרשא דרב יוסף דיליף מדכתיב "פסילי
אלהיהם תשרפון באש" ,י״ל דלא נלמד רק
לעבודה זרה עצמה ולא לנויין וציפויין .אלא רזה
אינו ,דודאי לא חמירי ממשמשין ,דמהני להו ביטול
כשביטל את העבודה זרה ,וגם להם לבדם מהני
ביטול .ואולי דשאני אותם שהם מחוברים להעבודה
זרה עצמה ,י״ל רכל שלא ביטל העבודה זרה לא
נתבטלו הן .ואפשר דלא חמירי מפחסה בפניה
דנתבטלה העבודה זרה .13וא״כ נהי דכשלקח הנויין
והציפויין מהעבודה זרה ,בזה לא נתבטלה העבודה
זרה( ,וכ״ש כשלקח הישראל) .אבל מ״מ איסור
עצמן ודאי יש מקום להסתפק ולומר שבטל
איסורם ,דאינם שייכים עוד להעבודה זרה מעתה.

נסתפקתי מתי נאסרו הנויין והציפויין ,אם דינם
כמשמשי עבודה זרה שאינם נאסרים
עד שייעבדו ,או דינם כעבודה זרה עצמה דנאסרת
מיד בשל עובדי עבודת גילולים .ועיין בעבודה זרה
נ״א ב׳ שר״ע ור׳ ישמעאל נחלקו באיסור עבודה
זרה .דר״ע ס״ל עבודה זרה שלא נעבדה אסורה
מיד ,ושל ישראל עד שתיעבד ,ור׳ ישמעאל ס״ל
להיפוך .והנה ר״ע יליף דעבודה זרה של נכרי

דרש שמואל בעבודה זרה נ״ב א׳ ,פסלו לאלוה,
"לא תחמוד" .פסלו מאלוה" ,ולקחת לך".
נראה לכאורה לפי הדרש שדרשו בכה״ג בקרא
ד״והתעלמת" פעמים שאתה מתעלם ,כבבא מציעא
ל׳ א׳ ,וה״נ דרשו לענין פריקה וטעינה במכילתא
פרשת משפטים ,14דכתיב שמה "וחדלת" ,פעמים
שאתה חודל .א״כ ה״נ י״ל פעמים שאתה לוקח.

 10בסנהדרין נט ,א.
9מצוהלחאותה.
 8סוף פרשה ח.
וז״ל המנ״ח :ועי״ש נ״ט ע״א ,דאמרינן שם מי איכא מידי
לישראל שרי ולבני נח אסור ,ופריך והרי פחות משוה פרוטה,
ומתרץ התם משום דלאו בני מחילה נינהו ,ועי״ש ברש״י
שפחות משוה פרוטה אינו נקרא גזל וכר שמוחלין וכר ,א״כ
מבואר דאינו עובר בלאו בפחות משוה פרוטה ,דאי לאו הכי,

לא חוה פריך מי איכא מידי ,דכאמת לישראל אסור משום
לאו זה דלא תחמוד ,וכל היכא דלישראל אסור אפילו מטעם
אחר ,לא שייך מי איכא מידי ,כמבואר בחולין ק״ב ע״א גבי
 11דברים ז ,כה .ועי׳ מנ״ח
אבר מן החי של טמאה.
 13ע״ז נג ,א.
 12קידושין יא ,א.
מצוה לח אות ה.
 14פרשה כ.
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חדושי

בבא בתרא

אמר

חת׳ים סופר

ר״ה תלוה וזבין זביגי׳ זבינא ברמב״ם ספ״ק דגזילה כל
החומד עבדו וכו׳ והכביר עלי׳ ברעים והפציר בו וכו׳
יכ׳ ה״ה דקגה מידו דהוה דחלוה באונס והסמ״ע רסי׳ ר״ה כ׳
דלרשב״ס לא קנה אלא באונס גמור ועיי׳ מ״ש רשב״ם לקמן מ״ע
ע״ב ד״ה תימא נחש רוח וכו׳ ולכאורה צ״ע הא בנע וקרבן

הדין אלא כיון שאמר תן גט לאשתי כבר רצה אלא משוס דמשנתי
בכפיית ב״ר מיירי ונהי באומרו כתבו ותני הגט כשר מ״מ הב״ר
לא יי״ח כפיית עד שיבטל כל המודעות דמאי אהני להו כפייתם
דדלמא כבר מסר מודעא ע״כ מצווה על הב״ד שיכפוהו לבעל
הקרבן או לבעל הגט שיאמר^וול מודעא המרומז ברוצה אני:

דקתני כיסין כי ס״ד דאי אחר שסירב חזר ונתרצה ע״י כפיית
דברי׳ לא מהני אלא דוקא ע״י הכאה ויסורי׳ נהי דקיי״ל כופין
אפי׳ בשוטי' דבדברי׳ לא יוסר עבד היינו אי צריכא לכך .אבל
אי סגי בדברי׳ פשיטא דמהני ולהנ״ל קשה הא לרשב״ס לא גמר
ומקנה אלא ע״י אונס וישרי׳ .וי״ל דגט למסקנא גימא שאינו
גט דמציה לשמוע דברי חכמים אכל אונסי דזבינא דגמר ומקנה
הוא דוקא ע״י הכאה ויסורי׳ והא דפריך מגט מעושה ע״י עכומ״ז
אדר״ה החס חובטין אותו קהני ובחביטה ויסורי׳ ה״ל למימר
נמר ומקנה אפי' ע״י עכומ״ז .אבל כופין דמתני׳ דסגי אפי׳
בדברי׳ היינו משום מציה לשמוע דברי חכמים ובזה מיושב ק׳
הרשב״א בקידושין מ״ח דאדברי׳ שבלב מיירי יכן בגיטי גשי׳
כופין אותו ומשני מצוה לשמוע דברי חכמי׳ והק׳ רשב״א הא
בשמעתין מוכח דבגט אפי׳ ע״י עכומ״ז אי לאו דרב משרשיא הוי
אמרי' אגב אונסי׳ גמר ומקנה א״כ אמאי לא משני התם האמת
אגב אונסי׳ גמר ומקני׳ .ולהנ״ל ניחא דמתני׳ דכופי׳ אפי׳
בדברי׳ סני והאי ע״כ משים מצוה לשינוע דברי חכמים :

ולמב״ם

מיהן

י״ל נהי לרינא בכפיו׳ דברי׳
אונסי׳ דיסורי׳ דשמעתין מ״ח
מגולה דלא גמר ומקנה כמו אונס ישרי׳
שבלב ולמסקנא דלא הוי דברי׳ אזליגן

אמנם

לא הוי דבר מגולה כמו
בהיפוך נמי לא הוי דבר
לרב ביבי אלא הוי דברי׳
בחר פי׳ וקנה גס בהא:

נ״ל דיש להוכיח בהיפוך כה״ה דע״י הפצרת וכדומה
גמר ומקנה דמדמייתי ש״ם בקידושין הנ״ל ברייתא לתני
כפיי׳ בגיטי נשי׳ ושחרורי עבדי׳ ולא מייתי משנתינו ספ״ג
דעירוכי׳ דלא מתני בי' שחרורי עבדי׳ אע״כ מגיטי נשי׳ לק״מ
אפי׳ ".כופין בדברי׳ מ״מ אגב אונסי׳ גמר ומקנה אך משחרור,
עבדי׳ פריך דס״ל דהוי תלוה ויהיב דלא מרויח מידי אפי׳
מזוגות דעבדא דנהיס כרסי׳ לא שווי׳ וכו׳ .אבל בגיטי נשי׳ הוי
ס״ל דריוח שאר כסות ועונה הוי כזבין וק׳ התום׳ יבואר לקמן
אי״ה .משו״ה פריך משחרורי עבדי׳ ומשני מצוה לשמוע ד״ח
דכופין רבו ועושה אותו בן חורין .ימוכח כרמב״ם .ולפ״ז מוכח
דשט״ח על דמי׳ לא מיקרי זבין וכסמ״ע סי׳ ר״ה סק״ה דלא
כהש״ך שם דהרי העבד כותב שטר על חצי דמי׳ .ודוחק לחלק
בין שט״ח דעבד לשט״ח דאונס:

ספ״ב מגירושי׳ הנ״ל דקדק מתק לשונו דנקיט ד׳
דיני' עשוי' בב״ד של ישראל כדין ושם כ׳ עד
שיאמר רוצה אני שאין הב״ד יי״ח כפיי׳ עד שטפוהו לומר רוצה
אני משום ביטול מורעא .ובשני דיני האמצעי׳ היינו שלא כדין
דישראל יכדין דעכומ׳ז דפסיל ולא בטל דמה״ח כשר לרמב״ם
כאשר אבאר אי״ה באותן הבבות לא כ׳ ר״א רק ואם העכימ״ז
עד שכ׳ וכו׳ ועוד כ׳ וטעו ב״ד של ישראל אי שהי'
אנסוהו
הדיוטות יאנסוהו עד שגירש וכו׳ ולא הזכיר רוצה דמה״ת כשר
אלא להזהיר הב״ד על ככה ובדין
בלא זהולא כתבו בתחלה
הרביעי בעכומ״ז שכ״ד כ׳ לרבותא אפי׳ אמד רוצה אני הגט
בטל מה״ה :
מגירושי׳ הל׳ כ׳ כ' א״כ מה תקנת דבר זה וכו׳ ובפ״י
מהל׳ מכירה לא כ׳ הקנה כי למה יזכיר הקנה לאנס
ורשע אבל הכא מבקש תקנת לב״ד המעשי׳ כדין מה תקנתם
והעלה שיאמרו לו העדי׳ אמור בפנינו שכל הדברי׳ שאמרת שגורמי׳
לשיתקיימי שיבטל הגט הרי הן בטלי׳ והוא אמר הן ע"ש .ונ״ל
שיצא לו להרמב״ס כן מלישנא דמתגי׳ דקתני עד שיאמר רוצה
אני ולא חנן עד שיבטל מודעא אע״כ שעדיין לא יצא ב״ד יי״ח
כפיי׳ אולי מסר מודעא גם על הביטול ואין לדבר סוף אלא
שהב״ד יאמרו ביטול דרך כלל על כל דבר הגורם והוא יענה
הן או רוצה אני כמו שאמרתם והואיל והס אמרו ביטול כולל
והוא נתלה ע״ד ב״ד ואומר הן או ר״א מה שאתם רוצים סגי בהכי:

ןרח״ן

ואמנם

דעת הרשב״א דלא סגי בהכי עד שיפסל כל מי
שיעיד עלי׳ שמסר מודעא ואע״ג דלעני; איסור איני
מועיל מ״מ כל שאומר הכי א סהדי שביטל ובלב שלם ומיית*
!1
ראי׳ על זה .והר"; פ׳ הפולח קדם מתני׳ דשינה המו ושמה
מייתי ושקלי׳ וטרי׳ בי׳ ומ״מ אינו חולק עלי׳ .אמנם בחלוה
וזבין הק׳ עליה דמה מועיל שהרי ימסור מודעא גט על פישל
העדי׳ ולכאורה נ״ל דעכ״ם מי יבוא להעיד שוב על מודעא שמסר
על פיסול העדי׳ דהרי שהודה בהודאת בע״ד לפנינו שכל העדי׳
פסולים עלי׳ א״כ שוב מי שירצה להעיד שזה מסר מודטא על
הפיסול הוי כבא להעיד על עצמו שהוא כשר ואי; אדס נאמן
להעיד על עצמו ואך לענין אישר בגט נהי שאין אנו מקבלי׳
הי׳ נראה להכריע לפמ״ש הרז״ה לעיל בסוגי׳ דפרדיסא העדו׳ מ״מ הרי אמת הוא שכבר מסר מודעא על הפיסול משו״ה
ע״ש  .וי״ל אי איכא אונס גמור סגי בקצת זוזי אפי׳ שצריך רשב״א לומר דמ״מ כיון שפסל העדי׳ ואין הב״ד עתידי;
י
אינו דמי שווי׳ דאגב אונס דהוי בעינא כמי שוה הקרקע ומרויח לקבל אותם אף הוא לא ימסור מודעא לקלקל האשה ומייתי מכל
גס זוזי גמר ומקנה אך בהפצרת והרבות רעיס וכדומה בעי׳ עכ״פ זמן שלא אעבור נגד פניך כמ״ש הר״ן .אבל בממון כיון שאין
שקיבל מעות בשווי׳ הקרקע ואגב הפצרה גמר ומקנה ובהא מיירי אנו מקבלי׳ העדי׳ שאינם נאמנים להעיד על עצמם שוב ה״ל
הודאת בע״ד דמהני בממון ולק״מ ק׳ הר״ן .וצ״ל דהכי קשיא לי׳
רמב״ם ספ״ק מגזילה הנ"ל ע״ש בפנים .ויבואר להלן אי״ה:
רשב״ס דמיירי באומר רוצה אני והוא מוכרח להס״ד לר״ן תינח אי מסר מודעא בע״פ אין אנו מקבלי׳ העדי׳ להכשיר
כל דמזבין אינש וכו׳ והתם ודאי רוצה אני הוא משו״ה עצמם אחר שפסלס בפנינו אך אם מסר מידעא בשטר מודעא
הוכרח רשב״ס לפרש דאמר רוצה אני .אמנם פשט דלאי באמירה דהוי כמו שכבר נחקרה עדותן בב״ד מקודם שנפסלו בפנינו ושם
תלי׳ מילתא אלא שיאמר חזק וקני וכדומה כמבואר בעירוכי׳ ם״פ וכו׳ שמסר מודעא על הפיסול הזה ויפה השיב הר״ן .אך כל זה
האומר משקלי עלי .דאר״ש התם האי מאן דמסר מודעא אגיטא בתליה יזבין דש׳ תום׳ לעיל מ׳ ריש ע״א דמן הדין אי; לו דין
וכו׳ ופריך פשיטא פירוש דהרי מודעא אגיטא גילוי מילתא בעלמא שטר אלא רבנן תקנוהו כדי להציל האנס מיד אונסו .אך בגט
הוא כדלעיל מ׳ ע״ב א״כ פשטא ומשני לא צריכא רעשי׳ וארצי המעושה כדין בודאי לא תיקנו רבנן שיהי׳ כתיבת מסירת
סד״א ביטול מודעא קמ״ל ונ״ל דנקיט טשי׳ וארצי דהוי סד״א המודעא כדין שטר וכמו שנחקרה עדותן ואפי׳ אם נחוש לשיטת
כמ״ש רמב״ס ספ״ב מגירושי׳ אבל מי שתקפו יצרו וכו׳ וכיון שהוכה ר״ת דעדות 3כ׳ מהני היינו כמו עדי׳ בע״פ אבל לא כשטר שיהי׳
עד שתשש יצרו וכו׳ ע"ש והוי סד״א נהי המגרש סתס ומסר כמו שכבר נחקרה עדותן קודם הפיסול ולק״מ ק׳ הר״ן יק
בתו״ז ולא בגט וק״ל :
מודעא מהני לי׳ .אבל זה דעשי׳ בדין וחייב מה״ת לגרש רק יצרו
קי
דתפש
אונסי׳ א״כ גם מסירת המידעא הי׳ מאונס היצה״ר וכיה
לענינו דעכ״פ מבואר בעירוכי׳ דאמירת ריצה לא מעלה _^י
יצרו וארצי בטיל מודעא ממילא קמ"ל .וטעמי' נ״ל דחיישי׳ ד־למא
______ולא_מוריד רק שיציה כתבו ותני/והנה בכ״ק ם״ב ט״א ?i
לא אלימא אונס ההכאות להחיש אונם יצרו והא דנתרצה משוס שקיל וטרי מה בי; גזלן לחמסן פי' בפ׳ זה בורר דהוסיפו על
שסמך עצמו על המודעא שמסר ולעולם עדיין לא תשש כח יצרו פשלי עדות דרבנן גזלן דרבנן דגזל מחשו״ק וחמסן דרבנן ימפ׳
משו״ה צריך לבטל מודעא בפירוש .וקאמר מנ״ל לרב ששת הא הכא דחמסן דיהיב דמי ופריך אי יהיב דמי חמס; קרי׳ לי׳ הא
וקאמר מדתנן ער שיאמר רוצה אני ולא עד שיתן ש״מ עד דמבטל הוי זביני׳ זבינא פי׳ אע״ג דעכ׳׳פ עבר על לאו דלא תחמוד
למודעא .מבואר מזה דפשיטא להש״ם דלא בעי רוצה אני לעיקר כמ״ש רמב״ם ספ״א מגזילה מ״מ לא מיפסול אלא אלאו דלקי
ארבעי׳

ומצת

וכתב

נהזור
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הדושי

בבא בחרא

ארבעי׳ בכתפי או אלאו דחמס דהיינו שיש בכיסו ממין שאינו שלו
ואינו מחזירו מחמת תשובה והנא כיון הביני׳ זבינא והממון שבידו
שלו הוא ואינו בהשבה ועל לאו דלא תחמוד לא לקי א״כ אינינו
חמסן דמיפסל ומסיק הא דאמר רוצה אני הא דלא אמר ר״א פי׳
כשחוטפו וזורק לו הדמים והולך לו וזה אינו אומר רוצה זה חייב
להחזיר החפץ שלקח ואינו מחזירו שפיר נקרא חמסן מ״מ מדאו׳
לא מיפסל לעדות משוס דלא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע
להו ומדרבנן מיפסל .אבל כשכופהו ער דאמר רוצה אני אעפ״י
"בכפיי׳ ואונם אמר רוצה אני מ״מ הוי זביגי׳ זבינא דאגב אונס
גמר ומקנה ואע״ג דמ״מ עבר על לאו דל״ת כיון דלאינשי בלא
דמי משמע להו וגס אינינו לאו דלוקי׳ עלי' וחמס ליכא שהרי
קנה החפן לא פסלוהו רבנן .ותנה רוצה אני דש״ס אשגירת
לשון מחני׳ דעירוכי׳ נקיט אבל באמת לא בעי' שיאמר זה הלשון
ריצה אני אלא שיתן לו החפץ(ואפשר מילתא אגב אורחי׳ קמ״ל
דאי אח״כ מתברר בעדי' שמסר מודעא ובשעת כפיי׳ לא ביטול
מודעא דהיינו שלא אמר רוצה אני כדלעיל שאז צריך להחזיר
החפץ ואם לא מחזירו אעפ״י שבשעת אונס לא נפסל שהרי לא
ידע שזה מוסר מודעא מ״מ מכאן ואילך מיפסלי^אבל לעילם
הך רוצה אני הוא לאי דוקא אלא שיתן בידו החפץ צהלוקח האגס
וכ״כ הרב״י סי׳ ר״ה:
לבאר דברי ה״ה ספ״א מגזילה דלרמב״ס צ״ל איך
קנה אי עבר על לא תחמוד הא כל מה דאמר רחמנא
לא תעביד אי עביד לא מהני .וצ״ל דאמרי׳ שס בתמורה
דשינוי קונה בגזילה גזרת הכתוב הוא וס״ל לרמב״ס לאו דוקא
שינוי אלא גזירת הכתוב דכל קניני גזילה קונה אע״ג דעבר
אמימרא דרחמנא והי׳ קשה לרמב״ם כיון דליתא בהשבה דהרי
קנה א״כ ה״ל ללקות אלאו דלא תחמוד ומיפסל מדינא באומר
רוצה אני טפי מלא אמר דהאי ליחא בהשבה וארבעי׳ בכתפי׳
אע״כ הוכיח רמב״ם דהוי לאו שאין בו מעשה דהחמדה הי׳ בלב
והלקיחה אח״ב הוא ברצון הנותן אט״ג דהרצון הי׳ ע״י חמדתו
וכפייתו מ״מ אותו החמדה הי׳ בלב והנתינה הי׳ ברצון וה״ל לאו
שאין בו מעשה ואין לוקין זהי שיטח רמב״ס:
הראב״ד ס״ל עד כאן  f<5גילה רחמנא אלא שינוי קונה
אע״ג דאמר רחמנא לא העביד אבל שארי קנינים
בגזילה לא גילה רחמנא והשתא אפי׳ לאביי דס״ל מהגי הלא כ׳
תום׳ בחמורה לא פליג אביי אלא בעובר במזיד הא דמהני אבל
בשוגג לא מהני והכא לאינשי בלא דמי משמע להו והוי כשוגג ולא
מהני ואיך קנה והוי זביני׳ זבינא וע״כ דוקא בלא אמר רוצה
אני דלא קנה ואיתי׳ בהשבה לא לקי משום דניתן להשבון
אבל באומר רוצה אני לא עבר כלל אלאו דלא תחמוד ונ״ל דס״ל
להראב״ד דרוצה אני דש״ס דב״ק דוקא הוא דבל״ז שניחן לו
החפץ מידו ממש וזה הרצון הי׳ ע״י כפיי׳ ועודנו עומד בלא
תחמוד ולא קנה משוס דעבר אמימרא דרחמנא .עוד מוסיף
ואומר תיבות אלו רוצה אני והוא מילתא יתירתא אחר שכבר פסק
האיסור וקנה עי״ז נמצא כשאינו אומר רוצה אני אעפ״י שניתנו
בידו ובקרב; וגט דכופה בדי; וליכא איסור גמר ומקנה בהכי מ״מ
בזביגי׳ אע״ג דאיהו גמר ומקנה מחמת אונס מ״מ לא קנה
מדעבר אמימרא דרחמנא עד שיוסיף ויאמר רוצה אני .וקצת דמיון
לזה בש״ע א״ע סי׳ כ״ח סעי׳ ב׳ דמחלק בין אמרה הן ובין
-----------------לא-אמרה הן .ע״ס; ________________,מאישות כ׳ רמב״ם אין מתקדשת אלא לרצונה ובסמ״ג
חייתי לי' מקרא והלכה והיתה פי׳ דמעיקרא כתי׳
ושלחה מביתו בעל כרחה הוא משלחה .ויצאה מביתו והלכה
והיתה לאיש אחר משמע מרצונה בהליכת דעתה ורצונה וכן פירש״י
ביבמו׳ י״ט ע״ב ד״ה קידושי׳ דעלמא וכו׳ ע״ש ואמנם בקידושין
מ״ד ע״א ד״ה קידושי׳ דמדעתה דדעת מקנה בעי עכ״ל ונתעורר
בסתירה זו הגארי״ב ז״ל בגליו; ש״ס ולר״מ דביבמות לא הו״מ לפרש
משוס דדעת מקנה בעי .דמאוהו טעם יהי׳ מאמר ביבמה בע״כ דהיא
אינה מקנה דאשה הקנו לו מן השמי׳ .משו״ה פירש״י כיון דלשין
הקרא דכתי׳ גבי קידושי׳ מורה כן א״כ מסתמא תיקנו מאמר
דומיא דקידושי׳ דקרא .א״כ במס׳ קידושי׳ ח״ד הנ״ל לא הוי מצי
מיי" ,מקרא דהא התם הי׳ מרצונה והיא הולכת ומתקדשת על

ונבוא

אמנם

חת״ם סופר
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דעת עצמה אלא שהיא פלא ברצון אבי׳ וזה אינו מבואר בקרא
והלכה והיתה ע״כ פירש״י זיל בתר טעמא דקרא דוהלכה והיחה
שיהי׳ ברצון האפה המקנה עצמה .ותכא תאב הוא המקנה בלי
דעתו זה נראה לי ברור בעזה״י:
איך שיהי׳ אין שוס סברא לומר בדעת רש״י וסמ״ג דקרא
והלכה והיתה אתי לאירוי לן דאפי׳ קבלה בידה ע״י
כפיי׳ אינה מתקדשת דלא עדיף הך קרא מקרא דלרצונו דאגב
אונסי׳ גמרה ומקנה נפשה והיינו רצון וכיון שע״י כפיי׳ פשטת
ידה וקבלה היינו רצון ומתקדשת לכאורה מה״ת :
אל כוונת הרמב״ם והראב״ד עיי׳ בסמ״ג והג״ה מיימוני׳
שם .וג״ל דהרמב״ס והראב״ד תרווי׳ מפרשי הא
דאמימר תלוה וקדיש קאי בין אאיש בין אאשה ועל זה אמר מר
בר רב אשי באשה ודאי אינה .וי״ל מאי לפו; באשה הל״ל
סתם אינה מקידשת אע״כ דאמימר מיירי מתרווי׳ מכפיי׳ האשה
להתקדש ומכפיי׳ האיש לקדש ובתרווי׳ אמר מקודשת ואתא מר בר
רב < 'cfלמימר באשה ודאי אינה מקודשת נהי באיש מקידשת
באשה ודאי אינה מקודשת ואמר בודאי האי לישנא נמי מיותר
אע״כ ה״ק פשיטא למ״ד כל מה דאמר רחמנא ל״ת לא מהני
והכא הכפיי׳ להתקדש אמר רחמנא ל״ח דבכלל לא תחמוד בית
רעיך ועבדו ואמתו וגו׳ והכא לא הוי לאו בגזל דגלי רחמנא
דמהני א״כ מן התורה לא מהני אלא  ,'sbלמ״ד מהני והכא הוי
מזיד ולא שייך בעני! בלא דמי משמע להו .מ״מ מדרבנן לא מהני
דאסקעינהו רבנן לקדושי׳ מני׳ .נמצא למאי דקיי״ל כל מה דאמר
רחמנא ל״ת אי עביד לא מהני באשה מדאוריי׳ אינה מקודשת
וכן משמע מלשון רמב״ם דאינה מקודשת מדינא ולא מפקועי
קידושי׳ דרבנן .ובס׳ עלי ארזים משמע דס״ל דלסמ״ג קרא להכי
אתא והלכה והיחה דאינה מקודשת וליתא וכנ״ל:
זה באשה אבל באיש ס״ל לרמב״ס דלא שייך לא תעביד
דהרי איהו דעביד וקידש לא עבר אמימרא דרחמנא שהרי
אנסוהו ימאחר דמחמת אינם גמר וקידש והרי היא מרצונה
נתקדשה לא שייך לא מהני וכיון דהפקעו׳ קידושי' נמי לא שייך
בגברא מטעם שב׳ ה״ה ע״כ מקודשת באיש .ואמנם הראב״ד נראה
דס״ל דגט בכי האי גוונא שייך אי עביד לא מהני וא״נ לטעמי׳ השיג
דצריך שיאמר רוצה אני נוסף על מה שאמר הרי אח מקודשת לי
ויהיב לה פרוטה מ״מ כיון שע״י כפיי׳ שלא כדי! הי׳ אי עביד
לא מהני .וצריך למיעבד מילתא יתירתא ולמימר רוצה אני וכח״ש
לטיל בדעת הראב״ד בהל׳ גזילה ומיושב ק׳ ה״ה אהראב״ד למאי
צריך שיאמר רוצה אני ולהג״ל א״ש :
נמי הא דהשיג הראב״ד כן פעמיים בהל׳ גזילה
ואישות ולא בהל׳ מכירה משוס דה״א בגזילה
גזירת הכתו׳ הוא דאי עביד מהני וכהרמב״ס .ובאישות ה״א כיון
דהוא מוכרח לקדש לא שייך אי עביד לא מהני כיון דהוא לא
טביד מאי דא״ר ל״ת קמ״ל ראב״ד בתרווי׳ צריך רוצה אני
ובהל׳ מכירה לא צריך לגלוי דעתי׳ וסמוך עצמו אהנ״ל:

יהי׳

ולייא

ובל

ומיושב

ומריש

ה״א ליישב שיטת ר״י שבתום׳ דבנט הוי זבין משוס
ריוח שאר כסות ועונה והק׳ תוס' א״כ בעכומ״ז שלא
כדין אמאי לא גמור ומגרש ולכאורה י״ל בעישוי שכ״ד עבר
אמימרא דרחמנא ואי עביד לא מהגי .אלא לכאורה הא ליתי׳
ממנ"פ לרמב״ס הא בכה״ג דהוא לא עביר שלא כדין לא אמרי׳
לא מהני .ולראב״ר הא ס״ל דע״י רוצה אני מהגי ובגט מיירי
דאמר רוצה אני אפ״ה אס עכומ״ז חובטין לא מהני אא״כ אומר
עשה מה שישראל א״ל .וא״כ לא מיהרצה ק׳ תום׳ .ומ״מ נ״ל
ע״כ לא קאמר ראב״ד אלא אם אמר רוצה בלא כפיי׳ נוסף על
מה שכופוהו ליתן אבל אס גס על אמירת רוצה אני כופין א״כ
גס א״ר ל״ת ולא מהני:

והנה

סוף סי׳ ר׳ה פסק בשס העיטור דתלוה וקנה לא הוי
קנין וה״ה כ׳ רפ״ד דאישוח וכ״כ רשב״א בחי׳ קידושי׳

דהוה ק״ו מה מכר מהני מכ״ש קנין וכך הדעת ניתן לכאורה
דהרי מקנין לקטן הואיל ודעת אחרת מקנה ואי; הקטן יכול
להקנות לאחריני אמפ״י שדעת אחרת קונה לא מהני וא״כ הכא
שדעת אחרת מקנה באונס מהני כ״ש היכי שדעת אחרת מקנה
ברצון והקונה הוא באונס כ״ש דמהני וצ״ל להעיטור דס״ל כדעת
רמב״ן
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שאלות

חת׳ם סופר חייד

אי׳ שנדאו מלבם כמו איסור קדום ע״נ אחי מלס מנועם אסל שאעשה
לבטלו פירוש שנימר עס״י עצמם מכאן ולסבא עכ״ס ועל פי חכסלעסלע
א״כ קיל נוסי כעין דאמרו בש״ס שאני נזיל הואיל ואי בעי עימשל עלס
אמי עשה דעצולע ודסי עשס ול״ח דנזיר וס׳נ קיל וצ״ל דחוס׳ לא ר״ל
קולא זו בימיד דמ״« משכסה בנשבע עדיר דאין לו סחלס ע״כ כ׳
שאפי׳ יסי׳ כן מ״מ סוא גדם מלבו והרא״ש איילי בלבול דבדס מלבם
אלים טפי ע״כ אמי׳ עלם מטעם דאפשל לבעל ובציבול אפי׳ ע״ד העקום
ועל דעס סקסל יש לסם סחלס כנ״ל ביאור סדבהים לאעממן ומסמימס
על הגאון סנ״ל שלא העמיק בדבלי מסרי״ט:
ן —=3
ונחזי אנן מאי דקמן ואעבור פלשחא דא ואמניס בעזח״י לנכה סלכם
זו על גוליה ואעשמה .שלש דין זה מהנסס מלדכי סוף ם' נ׳
\1/
? " ptדשבועוח אשר ז״ל פסק ל״י בל פחמי שנשבע או קבל חלם שלא ימן
דבר או לא ’מכול ולא יעמול מונו או שאר דבלים ועבל שבועה ומכל
y^j
או נמן אין במעשיו כלום כדאמר בכמובוס כיון  7vb7רבנן לא ליזבן
אי זנין לא הוס זניני זבינא ועשחמא איןאמילס דרבנן גדולה עשנועמד
*H
וא״כ אין במעשיו כלום דע״י עצמו איבד כחו תכומובנדר ונפ׳ קעא
'!אגן ף
דממירס אמר אניי כל מלמא דאיר לא מעביד אי עביד עסני ולבא
אמל ל״ע והמס מ״מי פלכא מובא נין לאניי בין לרבא ומשני כולסו
1(1
ומ״מ סלכס כרנא לגבי אביי בר מיט׳יל קג״ס עכ"ל:
הנדה כל רואיו יכילו כי בלאשיח דבריו לא מטעם פלוגמח אניי ולבא
אמי עלס אלא מטעם דבלי רב יוסף כמונוח פ״אע״בכיוןדאמל
רבנן לא ליזבן וגס לא ס״ל לפרש דגרי ר’ 3יסף ופלוגמח אניי עליו
סמס נפלוגהח כל דא״ל ליח דמעולה ואלא אפשל קלוב לודאי בדרבנן
מסני כמ״ש לעיל דאין לן נו אלא חידושו נאיסיל דאולייח׳ סממולים
ולא בדרבנן דקילי .אן המס טעמא כיון שהוא דיני מעונוח ודבלים שנין
אדם לסבינו כיון דאמר לבנן לא ליזבן הפקירו כסו של זה מנכסיו
שלא יהיה לו כח למכור והפקר נ״ד הפקר וסשמא רבנן אלימי כוחי"
לאפקורי של אסליני ע*י מקנמם מכ״ש שע״י נדרו ושבועחו של עצמו
יחגטל כסו משלו וכאלו הפקיר לענין זס שאין לו כס למכור ולימן
וכן סנין מג׳א סי' של״ט
החכמה! כוונס סמלדכי בראשית  .דבריו
!אוצר זהו
ולמחול.
.
סק״י ע״ש במסציס סשקל:
מתוך סדבריס למדנו שצדקו דברי סגאק עהל״י סורווין ז״ל נמשו׳
נ*3י קייא סוף סי׳ ע׳יו דבדלננן לא אמרי׳ אי עניד לא מסני
ולחנם השיג עליו סנב” שם סס״י ע"ז:
אך סוף לברי סערדכי אחי מלס עוד מטעם דאי עניד לא מסני
ושלטי הגמלים פ׳ משילין הארץ־ שם לסקשוה כעס קושי׳ יע״ש
ויפס מיללו סמ״ע וש״ן סי׳ ל״ס לחלק בין מכר סנעשס גאיסיר שאין
איסור בעצמוס סעכירס עשא״כ בנשבע דגיע נוסי יע״ש אן מ’ש ש״ן
דמהלואוס ייע בלא״ס לק״מ דהמס אי לא מסני סוס נזל נידו לא עיין
בחידושי ישנ״א למס׳ שבח שם ע׳ סשואל דסוס ממנה בידו ולא גזל
יע״ש מ’מ סילקו כני׳ל אלא שהקשו על סעלדכי מטעם אחל דשבועס
שנדם עלבו עני׳ל דלא מסני וכמ״ש מיס׳ לעיל ומטעם דאין לן מ אלא
חידושו וקצסיס נדה מצנו ובעסכ״ח דבליו אינם וסעיקר כמ״ש שהטעם
דאין לן בו אלא סידושו ■וא׳יכ דברי סעלדכי בזה צ״ע:
אבל מ״מ טעם קעא קיים וסלי מגיא גדול האחרונים ולאס דברי
סמ״ע וש״ן וקיום דבלי העלדכי מטעם דספקיל כוסו וסלע״א
ביו״ד קי' ר״ל דמייש לדברי מרדכי לא גילם דעמו אלא במכר אבל לא
במכין אחל דשבועס שבדם עלבו אין מ משום לא עסני .ובזה נקל ליישב
סמילס רמ״א דפסק בייד סי׳ ר״ל דנשנע שלא למכור עקמו בטל ובמ״ע
סי׳ ל״ס פקק מקמו קיים דלכאורס יש לעיין על סבלם סערדכי סנ״ל
מה ענין שנועס עצמו לחקנח סז״ל שלא לעטר סם ספקילו ובשם
להפקיר וסס״נ אי סי׳ נשבע עד״ל שאץ לו החרס חוס ק״ו טוב שהפקיר
וסילק במו .אבל נקמם שגועס ומלם דיש לו סימל ואי בעי מימשל
עלה אין כאן סילק כס .אלא לזס י״ל דסערדכי ומירי נשלא לעכור
דבל ידוע וכן למחול מוב ידוע ומכיק שעבר ומכל אומו המפץ או ממל
אומו המוב שוב אין לו סימל דנשמעוח מס ע״א קיימא לן כאמיער
אפי׳ אכלו כולו נשאלים מליו משוס דעחוסר מלקוח וכ' סלא״ש אפילו
לא אמנו בי׳ ע״ע איכא איסור מלקוח וכן פסק נש״ע י״ד סי׳ רל״ס
קעיף כ׳ דאפי׳ בזסי׳ז דליכא מלקום מ״ע ימיר לו שטעמו ועוקר למפרע
אמנם נמשו׳ שער אפלים מוכיס דחוס׳ פרק השולח גקוגי׳ דנודרח
לא סנילא לי׳כסרא״ש הנ״ל מדסקשו סידר עככר ומאכל לאלחר נפנינו
ש״ע אין סימל באכלו כלו בזס״ז דליכא מלקום ואיכ ייל מרדכי סנ׳ל
ס״ל כסמוספוח סמל בנשבע על ספן ידוע ומכרו אין לו סימל על כן
אין מקמי קייס שהיי סילק כמו ממנו וסשמא י״ל הרמ״א אעפ״י שנסי׳
רצים לא הניס על המחבר שימירו לו שנועמו אפי׳ נזסת כי מס ספסד
נסהלח שבועמו אולי סלכס כהלא״ש ומועיל מהמלה וניצל מעונש
אבל לדינא ס״ל כהמרדכי סנ״ל ע״ב בי״ד נקי׳ הטל דקדק וכ׳ שלא
ימכור מפן פלוני ועבר ומכרו באופן שאץ לוהיסר לשנועמו איןעכילמו
מכירה מס שאין כן נמ״ע סי ל״מ כמג סמם נשבע שלא למכיר משמע
למכור כלל שוס דבר ואי עבר ומכל דבר אמד עדיץ נשאלו לו מפצים

ותשובות

סרנם למטר ויש סישל לשנועסו ואץ כאן סילק כח ועידם מרדכי
דמסני רק מטעם כל דא״ל לא מעטר ונזם לא קי״ל כסערדכי משום
דסוא בדה מלבו:
ואין רמוק לומר אפי׳ לטעם דא״ר ל״מ כעי א״ש דנמשן אסל שלטי
גנוליס פ׳משילץ סנ״ל אמר שהלבס להקשות על המרדני סני׳ל
ובפרט בשטעס דבדס מלבו וסעלס דסמקס קיים סייס שם וימירו לו
שבועתו לסצילו ממומר עונש שבועס או א־דן סלוקס יעסול לו סקנין
ע״כ כ׳ רמ״א במפץ פלוני שאיא לממיר שבועמו ’מנטל סמקס לסצילו
מעונש שנועה כנלע״ד:
היוצא מדברינו אלו להלכה ולמעשש כל מס דא״ל לא מעביד אי
עביד ל״ע מק מאומן סעניניס שאץ גוף מדבר נעשה כאיסור
כע״ש סמ״ע וש“ן וא״נ כמ״ש עהיי״ט שאינו ניצל עי״ז עהעבלח דבלי
חורה והיינו הן וסכל חד ,שניח נשנועס אפי׳ ליכא כל אלו מתנאים
אפ״ס עהני משום שבדאו עלבו מון מעד״ל ואפי׳ חרמי צבור דמעי לי
 .טונא עי׳ע קילי כיון דיש נידם לבטנם׳ ג׳ שנועם שלא למכור סוס סילוק
כח מסדנל ואי נשבע על חפץ ידוע ומכרו שכנר אין לו סימל אזי
ממקם בטל אבל אם יש לו סימל סמקס קייס כיון שאפשר להמירו נא
סילק כמו׳ וא״כ בנידון שלפנינו שאיני ענין מקס וממכר שענר ושמט
שמיטמו כשלה ואפי׳ לע״ש לעיל דלע״א חשש נ״כ לסיפא דדנלי
ממרדכי דלמא אפי׳ בשביעס לא ממני א״כ יש לס סימל כמ״ש ש״ג וסכא
אין לו סימל בלא דעה סבלו שלא ימרצס למחירו לסשיג גבולו עוד.
יש לממציא מקנס בממלס ישבע עוד מפעם שלא ישמיט בגבול סברו
ושוב ימירו לו שנועה סלאשיגה ואז מחול סשניי׳ נמצא שלא יכול
לשמוט עוד מפני שנועם שני׳ וגם ניצל מעונש שנועם שעבר ובזס
אין סברו יכול לעכב שאין לו ט מפקד:
אחר שזכינו לדין נראם מס יסי׳ ממשונח סלא׳יש דצוום עלי׳ נטת
י״ד סי׳ רכ-ח סקמ״ד וש״ן סקצ״ו אני בעטי לא זכיחי למבין
שוס סחירה כלל וכלל מי׳ש נכלל ס׳ קהל שחקנו שלא ימכרו מקומו
של אדם שלא ברצוני ושוב עננו וסימידיס צועקים שסוא נגד מסקנה
וכי סרא״ש דלא ממני מכילמם ואע״ס שהוא עצמו פסק ליש כלל ז׳
דבצינור שבידם לנטל אי עביד מהני י״ל שאני סכא שמרי למכור נכסיו
של אסל שלא ברצונו ושלא בדין גניוס ב״ד סוא רק מגזילס קהל וכסם
נשומפמס זע״ז להסיע על קיכחן ועכשיו כיון שתקנו שלא נעשות עול
כן וסלקו כמשמשלחביניהס אע״פ שאס ירצו וימנו ויסכימו יכולים לחזור
ולמשוח מקנס כמקדם ולסס־ע על קיצמן השני׳ מ״ע כל זמן שלא סהירו
מסרס ולא כלו מיסידים להסכים לסכניס באיסור מרם בלי מיחר א׳׳כ
אץ נכסס לשלוט על של אמרים ומ״ל כמוכר שאינו שלו לא משום דאי
 rsvלא ממני אלא סוס מוכר שאינו שלו:
וט״ש נכלל ז׳ דקסל שחקנו ב׳ מקנוח סוחרים זא״ז אץ קיום למכס
השני מפני הראשון דבר סשיט הוא כנשבע על סככר ושיאכלנסו
ושוב נשגע שלא יאכלנסו שסראשינה שנועם ביטוי וסשני׳ שטעם שוא
ומשנס ש״ס עמן קפ״ג דשנועוח ואינו ענין לאיר לא מעבוד:
אך ריש כלל ז׳ לא סי׳ סמקנס סוחרים זא״ז ושם לא סיס שום איסור
על סטמנים שלא יכמבי סשמרוח אלא יכמוב עי שירצה ומס
שירצס סטמניס לא עברו שוס סרס רק מסקנה סי׳ שלא ישוס שוס
שטר שלא נכחב עפ״י כמינח יד קופד ב׳ד ומקנס שני׳ סיס שלא ישוס
שום שטי שלא נכסב עפי׳י מברורים ושניסס יכולים לסמקיים ישטר
שנכסב נכיי סופר ב״ד לא יגנו בו מפט מקנס שני׳ ושנכמב על ידי
ברורים לא יגבה בו מפני מקנס ראשונס סא לעס זה דומם לנשבע נא
אוכל כבר זס כ״א זה ושוב נשבע בסיפון אין סשבועימ קומטם זאת
דלא יאכל לא זס ולא זה שהרי לא נשבע שיאכל זס אלא שלא יאכל
זה וס׳׳נ דכווסי׳ אן יען א״א לצינור בלא ננייס שטרום וע׳׳כ לנטל
מקנס א׳ ואי אמרי׳ אי עניד לא מסכי א׳׳כ נטל מקנמם השני׳ ונטל
גביימס מס שגט עם אומן סשטרוס וסייט סקול שטרום שכ׳ שם לא
שיפסלו בעצמומן שסעדיס וססופר לא פעלו עולה כלל כי לא עליסם
עבר כיס סגזירס רק על סדייניס סעושים דין וגינץ באומן שטווח
וסיים פסולים דלא ינט נס וכ׳ סרא״ש דלימי דנסי שעניו סלם מ׳׳מ
 <bעביד מסט מפני שאפשר לבטל או עיי סמי עצמם מכאן ולסבא או
מעיקרא ע״י סכם ועיין בפטם ויראם כי כן סדבטס ולא ידעמי שום
קושי׳ על סרא״ש:
גם דברי ס״ס פ״א ענזילס שכסב דססועד וקונס סוס זניט׳ אף ע״ג
דעני על חסעוד מ׳׳מ אי עניד עסני כדגלי רסענא גבי גזלם
כאשר נזל דשינוי קונס ,פירושו כפשוטו דסא דגזר רסמנא בסט דאי
עניד מסט היינו שסקיל סקב״ס גאיקור וענירס זו דאי עני אעימרא
רחמנא מ״ע יועילו מעשיו ומשים קונס שינוי ישים אע״ג דעני ומכר
שאינו שלו מ״ע מסני סיינו מדגלי רסענא דשינוי מעשה קונס בנזילה
ש״ע קילא לסם סן לאודגזילס ואי עבר מליו מסני מעשיו מס לי מעשם
דשינוי מעשה או מעשה דשיניי לשוח לאו נעטן סקנץ מלי׳ עלמא אלא
במומר סאיסור ומדסזינן דסיקל רחמנא באיסור גזל א*כ מס לי שינוי
מעשה  'bשיטי ישומ^זס טל כוונח סב״ס דכמב מס דפסק רענ״ס
דשינוי
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חת״ם סופר חי״ד

דשיניי לשוש צרין לסחזיר מעותיו כ׳ ניס דנן מבואר 03׳ מרונס ובס׳
ש״י ר*פ שנוזל ומאכיל ד״ס זאת אועלש וכף כ׳ עציו דאגב שימשו כש׳
כן דנמסלף לו בין שינוי מעשם דמנואר 03׳ מלונם דצרין להחזיר
סדמי׳ ובין שיגר ישומ^ולסנ״ל כוונש חב״ס כיון לשינוי לשוה קונם
ועהני מיינו מדגלי קלא בשינוי מעשם וא׳׳כ דיו בשינוי מעשם דמסני
לענין גוף סגזילס אבל דמים צליך להחזיר וס״ס שינוי לשוה לא עדין>
מיני׳ דלא מסני אלא לסמזיק בגוף עקסו והדמים צרין לסחזיר ועשם
יליף ס״ס קיו אם גזילס דאיכא שרוו"׳ מיעוד ונזילס סקיל רסמנא
דאסני מעשיו כ״ש סומד וקונס דליכא אלא לא שקמוד מכיש דמהני
מעשיו וסוא פשוש ולא מצליכינן לעייל פילא בקופא דמחמא בדגלים
שש ומיס ובזה יתענג ידידי פר״מ על לוב שלוסכמפצו וחפן א״נ דש״ש:

תשובה ז
יכתב ויחסם לאלשר לחיים עוביס וארוכים סיס חלמידי סרב סושיק
סמרון סמופלג כמו״ס וואלף כ״י אב״ד דק״ק ליגאש:
הניעני נעימותיו שאלש חכם חצי חשינס אודש ש*ז ישוסכו מומחס
זקן ולגיל וכל מדוש שמנו חז״ל וקולו עלב בנעים זמילוח אן
לפרקים נכחם רחמנא לצלן בחולי סנופל ולוב פעמים גבס״ב סקדוש׳
במפלש שחלית כי שפנוו סלופאים שנא לי מחולשת לבו דלא טעים
עדי בצפרא ואז גולם לעשס ולעדס בכל מקסלס וגם למלאם עיני
מעלתו סי׳ זס ומלוב רן לב וצעלא דגיפו לא שב לוח דעעלסו אליו
כל סייס ע״כ אלי נעשס שיאל תאב סדולים אי כשר לשחינוס כמ״ש
שע״ח קי׳ א' סעיף כ״ע דכל סשונרם סנזכליס בסל׳ עדוס ס־׳ ליס
פסולים גם לשחינוס וננפי׳ בכלל דאסי׳ נעס סלעותי יש לחיש בכל לנע
שמא סוא סמון לשעם שיכפוסו סחולי וסו׳ זמן סוף שפויו וסתחלש
שמותו כמבואל בלמניס ונוש״ע ח״מ סי' לליס ונסע״ע ס״ק נ״ב שם.
וזאת שנית אי ראוי לשליח צינור ונפרע נימים הנוראים דאין לן מום
גדול מזס דסלי לכפס פסול לעבודס ואיכא נמי משים סקרינסו נא
לפמשין לשלוח דולן לפני מלן נ״ו ע״י שליח כזס ואס יאלע החולי
בעמדו לפני סעלן אין לן בזיון גדול מזס ואפשר אפי׳ בלא עמידס
לפני סשינס יש לרחקו מביש סכנסח כלל מפני לכי סלב וקמניס
שיססננו חיו בראותם נכפה כזס נופל על סאלן בחליי ויש מאנשי
סקסלס ממאסים בו עמעמים סנ״ל וים חפצים נו מפני קולו עלב
וסוא איש עני ואביון ומפלי חצי׳ בי׳ וסוא סכם וישר וירא ס׳ ע״כ נפשו
צדק׳ וס׳ ימי׳ עמנו לחזק כל בדק
לסוציא לאור משפע
החכמה!אלתו
^וצו־ בש
מיפה
"
.
ולברר סלכס למעשם סדק סדק:
(מ) אודות סשחימס רום מעלס כבודו נ״י ספילו נרברבמא דשליא
נפלוגחשרש״י ונמנים דלנשיי בכל מקים משמע דנכפה
כפ או שד כדמשעע פשמיוש ש״ס ר״ס כיח עיא וכדפילשיי ר״ם מי
שאחזו ושד רגילות׳ צבא ולצאת פשאום בלי הרגשה לפניו או לאחריו
וא״כ בשעת מלעומו ישחט אך רעבים מפרש ל״ס מי שאחזו ונעומי
נכיר ונדוכמי מובא שסוא מחמת ריניי ומילה דם נעילק״י או מלס
שחולם ולבנם וכדומה וא״כ סוא מולי נמנע דדעחו חקר ואמי וחסל
ואשי א׳ לא׳ ע״כ כ׳ גני נכסים דיש לחוש לסוף שפויוחם ותסלח שמותם
אלו דברי מעלתו ודפמ״ם ושפתים יושק:
איבראדיןזס שסזכילו נמנים ומול שיש לעדים לדקדק סלנס בעחים
סלים שמא סי׳ סיף שפרותיו ומחלש שמומו לא סזכירו רישא*
כליו מנ״ל הא דלמא נפשע פתאום בא שבלו ואין דרכו של למב״ס
לסמציא דין מלבו אס לא שכ׳ יראה לי וסנה בכמונוס כ׳ ע״א סאי נר
שמי׳ דזבין נכסי וכר יע״ש וסוקשס להר״ן סא סזקס אין עדים חושמי׳
על סשמל אלא א״כ נעשה בגדול בל דעס (פי' למס צריך נ׳ שאומרי׳
כשסוא סלים זנין סשמר גופא והעדים הסתומים נו סמס עדים שסי׳
מלים) ומש״ס כ׳ דמיירי בזבין בכסף וחזקס ולא נשמר עיש והוא דוחה
ולרמב״ס ניחא דלא אמרו דזבין כשסיס שומם ממש אלא שעדיין סיס
מלים אן עדי שמר לא דקדקו יפס ומעידים עדים אלו שכבל סי׳ סיף
שפיותו ומחלש שמיותו ועל כזס ליכא סזקס שאין עדים חושמי׳ אא״כ
נמשס נבל דעת דעניד• לממעי נסכי וא״ש .ומיושב נעי מס שהקשס
עוד סנ״ן א*כ סמוכל שלו שמכל לנר שמיי סקרקע יחזור נו ויאמר
זננשיו לן כשסייש שימס י״ל דסא כ׳ סרא״ש נשם סרמ״ס שם דשומס
כזס דסוסו• לחזור לחלומותיו דינו כקמן שסיפו יניע לכלל דעש וכשם
שסקטן אם דעש אסרס מקנס אושו קולס נעמנס ה״נ אי יסיג ליס
במשנה קונס אפי׳ בשעת שמושו אן אי מבר לי׳ כיון שהמוכר אינו
מקנס לו אלא אדעתא דזוז׳ ושומה לאו נר יסיג זתי סוא לא קנס ע״ש
ולסיז מיושב ק' סי״ן סנ״ל דודאי סמוכר סראשק לא מצי למטען זבנמי
לן כשסייש שומם ««ש דסלי סזקס על סשמל שנעם׳ בגדול ונבל דעש
לק שימעון זבנשי קמון לשמושן ואני והעדים מעי וסיגרים סייגי שאשס
שעה אף אנו נאמר לו מס בכן סלי דעש אסרת מקנס לו מהני וסבול
סייש שסוא שפוי ונר מיסב זוזי ונס יסיג לן נאושס שעס ונמרח וסקניש
לו לא <סא אלא משנס נעי קונס בנ״ל ולק״ע:

ותשובות

אלא שיש לפקפק א״ב מאי קאעל ליש לי׳ נוזקש אנסתי׳ כשהוא שוסס
זבן וכשהיא שוטס זבין ולסנ״ל סלי קנינו סי׳ נמוג עי׳י דעת
אסרת מקנס ומכירתו אונו מוג י׳׳ל מזה מוכס דינו של למנ״ם רס״ל
ממכירה ופסק נש״ע סי׳ רל״ס קעיף כ״ג דסעוכר לאדם •בלא דעשו
סעוכל אינו יכול לחזור נו אם ירצס סלוקס משא׳׳כ הלוקח ומש״ס
כומנין שמר לעובר אע״פ שאץ לוקס עמי ע״ש ולפי זס א״ש דסעוכר
שמכר לו אפי׳ יסי׳ סמון לשמושו מ׳׳מ קונס ממעם סעוכל שסקנס לו
כמו במתנה ומ״ע דעת סלוקס ליכא אז אס נימא שלא סי שפוי נמצא
סמוכר א״י לחזור בו אבל מצד סלוקס נוכל לומר כשסוא שומם זבין
וכשהוא שומם זבן וק״ל ומוכח דברי רעבים ודיני עש״ס ואפשר גס הר״ן
לא פליג אגיף סדין של סלמב״ם ואפ״ס סקשס קושיישו דק״ל גס זס
בכלל חזקה על עדים שאין חומעים אא*כ יודעים שלא ס ',שעס סמון
לשמוחו אבל מודס בעיקור סדץ יליין לדקדק שלא ים" סוף שפיומו
ולא תחילת שמושו:
ואומר אני אפי׳ אי נימא מכפה הוא נכלל כל עחיס סלים ועתים
שומם באשר כללם סלעב״ס ז״ל ואמרו בפירוש בר״ס כ״ח
שנכפס ע״י שד מ״ע לא סוס שנרי׳ דאין סדנר כמ״ש מעלתו דסשד נא
פתאום עשא״ב תחילי ועזס הוליד מחלוקת נין פירש״י לפירוש סרמב״ס
ואני אומר אלו ואלו דא״ס .כי אין שדים ורוסים שולמיס על צורת אדם
סשלימס אא״כ חקירה בצורת אדססיינו בדעתו ושכלו ומשיה רונמשונעי׳
מזיקים ב״א מריעים ולא ממינים דמשין שנמרפס דעתם נעשו מרכבס
לשד ורוח המזיק וזס שהוא עסיס שיעס מחמת מולי דם בעורקי׳ או
עצנוח מרה שחורה וכדועס או לכשיגיע שעתו של חולי סבא לאט לאט
א׳ לאחת אז כשנמלשס דעתו לגמרי ע* ,סמול’ בא המזיק למקומו אשר
סובן לו בהליכת החולי ילן המזיק ובחזירסו יחזור למקימו וא״כ צדקו
דברי רמב׳ם שיש למיש לבעלי הנכפים שאין לסם עש קנוע שלא יסי׳
מעשיסם סיף שפיותם ושחלש שמותם .וסנס נשינו א״ע סי׳קכ״אוננ״ש
שם קק״ד נסקשס מעלתו דמשעע דוקא מי שיש לו וקח לחליעותו גיטו
גט אבל אם אין לו זמן ידוע אפי' מי׳ חלים לא מסני וא״כ גט סמור
מעדות ושארי דברים ונש״ע היקל בגט ענעדיוש דננט א״צ לחזור לשפיושו
לגמר* וקגי כקוף שמוחו והתחלת שפיוסו:
אהובי ידידי אין כאן לא חומר ולא קל אי! ספק סעישה שליח או
מגרש נעצמו צריןשיסי׳שפוי מעש ק״ו מעדות ושני נעי במלים
אפי׳ אין לו וסת וזמן ידוע למלמושו אן סכא «”יי במי ש:תב או ציוה
לכתוב בחלמושי ושלמו למקים אסר שצרין סמוסרו לידע שנשעס שנותן
סנט לידס הנעל סוא נמלמותו נמקים שהוא שם והיינו במי שיש לו
וסח לשטותו ולא סגיע וקמו וידע סשליס שעשה סנעל סוא סלים ונוסנו
לאשם בשל מומו ולזס א״צ שיס" סבעל באותם שעס מלים ממש אלא רק
שכנר סשחיל לסגריא ולמזור לשכלי סגי למקור הגט כיון שכבר סי׳
נדעשו שלימש כשציווה לכתיב ולישן ועיין נזס סימב ר״פ מ׳ שאחזו
ומזה עיירי בש״ע סי׳ קכ״א בקעיפיס שלפני זס ועל זס קאי סנ״ש ולק״ע.
מעשת בהא קלקינן דלשח־טה צרין דקדוק סיטב יוסר מנעדות ונפרט
בבדיקת סקכין .אן כבר כתב מעלתו שתיקן תיקון גדול ששני שוחטים
הולכים לביש המטבחים בלא״ס ונעופוש נמי יפס כתב דלא שכיח כלל
שיאכלו מעוף הנשחט בפחוס משיעור חצי שעס שרי׳ ועלימס ונישול או
צפחוש מיל שיעור ללי על סשפוד או צלייח הכבד ואם נין כן לא יארע
לו מולי הנופל נדע שלא סי׳ שעש סשחיטס סמוכס לחולי שטיוחו ולא
נחשד שיעלים מליו להאכיל נבלות חלילס .ומיד מעלתי סעמיד משגיח
א׳ בנימי ע״ז עיכ אין כאן נים מימוש כלל וסי סגי אפי׳ אי לא סי׳
לו וסש כלל מכ״ש שהרופאים שולים סמולי נסולשח לינא ריקנא א׳׳כ
סלא רונו סשמימס יסי׳ נמר דמעיס מדי ע״כ אין לזוז מפסק מעלשו
ויפס דן ויפס סורס ואין לסרסר כלל:
(נ) ולבוא אל סשנית לסיום ש״צ קבוע לסחפלל נימים נוראים עשני
שסוא מום ספוקל בכסנים אסוני וכי כל סעועין ספיסלין
נעבודס נפסל בש״צ א״כ איטוי יסקול למ״ד משום מלישוחא ולא שמענו
מעולם׳ ונאמש נשנות יעקב ס״א סי׳ כי׳ט רצם לפסיל ש׳׳צ שססירו
לו לישא אשס על אשתו סשוטית ואמר סגאון שבסן סנדול לא יסיה לו
3׳ נמים ה״ם ש״צ ובמ״כ דבריו אינן נשמעים לי וכי ש׳׳צ כס״ג סוא׳
ועילי מעליושא דאיחא באוסו סהשונס אזכיר דמייח" נשם חשו' ישנ״א
כסינש יד דא׳ מקנסדרי שנעשס זקן מופלג או קריק מירידין אותו
ולא נימא כיו; דנשענה נסבשל לא ירד ז״א כיון שיש סינס וטעם דזקן
וקריק אינם מרחמים ע״ב אפי׳ באס ססינס אמ״כ מולידים אושו אלו
דברי לשנ״א וכי סנאון שבוס יעקב ראי׳ מדפריך נס׳ עציש מניצס למס
לי לעיני הזקנים למעוט• סומא מיפוק לי׳ נעל מום סקול בסנהדרין
עדכשיב כילך ■סס רעישי ומום אין בן ואם אימא דאס עלם לסנסדרין
שלם ונעשס בעל מום אי סייס לא ילד לא פר? דשמא לסליצם פקול
אפי׳ בכס״ג אלא ע״כ אס עלס ירד וע״ש וא״כ ממילא ש״צ שסומס מום
ספיסלו ירד אבל מום סנכפס נסי דפוסל בכסנים אפי׳ בשעת חניטתו
מטעם סלישוחא דאית ני׳ בגופו סוס מוס אבל לשליח צבור בשעת
מלימומו אפילו לפני מלכים ישיצב וידענו נמצמת סעלכיס וטירומיסם

וריעי
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בית יומף

השן משפט שנט הלכות גדלה

(ט) (י) ט ואפילו אם כופהו שמוכר לו שלו ומקבל דמיו

(נו)

בית חדש

הע

ואפילו אם כופהו וכו׳ אמ הוא שלא מרצונו אסור.

פירוש דאמר בפירוש שמוכר מ שלא מרצוט אלא מחמס אונס
אם הוא שלא מרצונו אסור .בסרק הכונס ()jp
ומ״ש אבל אין לו דין גזלן אבל בדשחק וקיבל דמים רוצה אל קרינן ביה מא] כדלעיל ריש סימן
ובפרק הגוזל בחרא (קיט:).
מציעא וה ):אהא ר״ה (ס״א) עיי״ש :כתג_חרמב״ם כל החומד וכו׳ .במכילתא
ליפסל מדאורייתא .הכי מש«
<ו <תגיןרד.
vyw £51.
לא מחמוד יכול בדברים מלמוד
דקאמר לא מחמוד לאינשי בלא דו
(ט) מ ואפילו אם כופהו שמוכר לו שלו ומקבל
לומר (דברים ז כה) לא מחמוד כסף
ומה שאמר שהוו
משמע להו:
נפסל מדרבנן .בפרק זה בורר] דמיו אם הוא שלא מרצונו אסור אבל אין לו וזהב עליהם ולקמח לן עד שיעשה
(סנהדרין כה ):הוסיפו עליהם דין גזלן ליססל מדאורייתא אלא מדרבנן «] :מעשה ומכאן למד הרמב״ס דבלא
י כתב הרמב״ם ז״ל כל החומד עבדו או ביתו מק מחמוד דוקא דגלי לן קרא דעד
החמסנים:
י—יב כתג הרמב״ם כל החומד של חבירו או כל דבר שאפשר שיקהנו מח] שיעשה מעשה מכלל דבלא מסאוה
עבדו או ביתו של חבירו ממנו מט] והרבה עליו רעים והפציר בו עד דלא גלי לן קרא אפילו בממאוה
וכו׳ הרי זה עובר בלא תחמוד וכו׳ שלקחו נ] הרי זה עובר בלא תחמוד נא] ואינו בלב בלחוד בלא מעשה נמי עובר
עד סוף הסימן .הכל בפ״א מהלכוח עובר בלאו עד שיקנה החפץ שחומד :בלאו מד] והסמ״ג בסימן קנ״ס
נזילה (ה״ט־יב) .וכתב הרב המגיד כל (י) כל המחאוה ביתו או אשתו או כליו או בלאוין השיג עליו ואמר ולא יחכן
החומד וכו׳ זה מטאר במכילמא (ס׳ שדהו נג! של חבירו וכיוצא בהם משאר דברים לומר  pכי כחוב בדברוח לא
מחמוד אשם רעין ולא מחאוה ביח
יפרו פרשה ס ד״ה לא ססמוד) ואמרינן
בסרק קמא דמציעא (שם) מורי ואמר דמי יהיבנא והא קעבר בלא רעין ולפי דבריו החמיר בכים מבאשח איש אלא החמוד והמאוה
ואפשר
מחמוד וכמב עליו הר״א ולא אמר רוצה אט דעחו ז״ל מפט שאס הכל אחד ואינו עובר אלא עד שיעשה מעשה:
אמר רוצה אט מקמו קיים ולא גרע מחליוה וזטן דאסיקנא בסרק דהרמב״ס ז״ל כדי ליישב קושיים הסמ״ג דקדק וכמב ממלה כל
מזקח הבמיס (ב״ב מס ):דזטט זטט וטון שק אין ט לאו ולא כן החומד עבדו או אמחו או ביחו וכליו של מטרו או כל דבר שאפשר
דעח הרב ז״ל אלא מקמו קייס ואף על פי שעבר .וכסב עוד כל לו שיקנהו ממט וכו׳ כלומר קרא דבדברום הראשוטח דכמיב לא
הממאוה וכו׳ מטאר במטלמא (דרשב״י ס׳ יסרו ע«׳  )153לחייב על\ מחמוד אשח רעיך ועבדו וגו׳ אחא לאורויי דאף בטח ועבד ואמה
המאוה בסט עצמה ועל הסימוד בסט עצמו ונראה לי שדעח הר״א דאסשר לו שיקנהו ממנו וט׳ כלומר שיקנהו ממט בהיסר על יד
שחיוב הסאוה זו היא שימאוה לקטח בדמים שלא ברצון הבעלים .הסצרח רעים שיכבידו עליו אפילו הכי עובר בלא מחמוד כשקנה
וכמב עוד המאוה מטאה ליד חימוד וכו׳ שם במטלתא עכ״ל .עיין החסן שחמד כל שק אשמו שאי אפשר שיקחנה לרשוחו אלא
באיסור פה] .אמר כן כחב כל הממאוה טחו או אשסו וכליו של
במשובח הרא״ש שכמב רטנו בסימן שע״א (ס״ט) (א):
מבירו וכן כל כיוצא בהן משאר דברים שאי אפשר לו לקטחן ממט
כיון שמשב בלט וכו׳ .כלומר קרא דבדברוח האסרונוס שכסוב ט ולא מחמוד אשם רעין ולא סמאוה ביס רעין מיירי בחמדם הלב ומיירי
אפילו דומיא דאשמו שאי אפשר שיקחנה סח ממנו אלא באיסור וכן הס שאר דברים היכא דאי אפשר אלא באיסור ואפילו הכי עובר
בחמדח הלב וכל שכן היכא דאסשר בהימר מסט שיגיע מזה בקירוב דיבא מן מאוח הלב ליד חימוד במעשה :ובמקצת ספד רטט
כחוב משאר דברים שאפשר לו לקטמו וכן הוא בספרי הרמב״ס שטדט ולפי זה רצוט לומר דקרא דקאמר לא מחאוה טח רעין הוא לפי
שדבר זה הווה תמיד שאדם יעלה על לט לקטם דבר שאפשר לקטמו ולעולם הוא הדין דבר שאי אפשר לקטחו כנץ אשמו נמי קא עטר
על לא ממאוה טון שחשב בלט היאך יקנה דבר זה וכו׳ .ואין חלוק בדין טן הטסמאוח:
דרכי משה ־־

שנט

(א) ובמרדכי פרק הכונס (דף מ״ו ע״ב) (סי׳ סס:
פרישה

(ט) אבל אין לו דין גזלן כר .הכי משמע בריש מציעא ט לא ססמוד
לאינשי בלא דמי משמע להו ועיין לעיל טמן ל״ד (סי״גס מ״ש שם .והרמב״ם
שכמב איזהו גזל כו׳ קאי אהגזל הנכמב נסרשח אשם גזילוס אי נמי סטרא
ליה דלא מגזול הכסוב במורה אף שאינה צריכה לגופא וקאי אשטרוס מכל
מקום אין המקרא יוצא מידי פשוטו וקאי אגזל דעלמא פב] ומשום הכי

כמב הרמב״ס איזהו סמם גזל אלא שאם ק קצם קשה דלא הוה ליה למימר
כתב הרמב״ם כל
רבא אמר בלשון פלוגסא אלא אמר רבא ודו״ק:
ואיט עובר בלאו עד
החומד כר .בפ״א דהלמס נזילה כ״כ:
שיקנה .שנאמר (תריס ז כה) לא ססמוד כסף וזהב עליהם ולקסם סימוד
שיש ט מעשה גב]:

(י) [וןכיוצא בהם משאר דברים שאי אפשר

דרישה

(ט) ואפילו אם כופיהו שמוכר לו כר.

בפרק הכונס דף (ם׳) [ס״ב] ובפרק הגוזל בתרא דף (צ״ו[ ):קי״ט]:

הגהות והערות
מ] בדפו״ר "שמכר" .ובדפוסים מאוחרים הנוסח כבפגים ,וכן מוכרח לכאורה,
כדחזינן מהמשך דבריו "אבל בדשתק כר" ,הרי דתלוי בשעת המכירה:
מב] עיין טור לעיל
מא] וכן נקט במחנה אפרים הלכות נזילה סימן כו:
מג] פשמות דבריו שמשום
סימן שמח ס״א והגהות והערות שם אות ח:
איסור גזילה הוא דססול ,ולא משום איסור לא תחמוד ,וכ״כ לעיל סימן לד
סי״ח-יט ,וכ״ה ברמב״ם הלכות עדות פ״י ה״ד :משמע דאם הוא ברצונו ולא
בא מתחילה על ידי כפיה אלא על ידי פיוס אפילו מדרבנן אתו פסול ,והיינו
דינו שכתב אחר כך בשם הרמב״ם .ולא ידעתי למה הוצרך להביא הרב ב״י
ו״ל מההיא דלא תחמוד לאינשי כר ,דמההיא דסוף פרק הכונס נפקא שסיר
דאף ריהיב דמי הוי חמסן כר ולא גזלן (הלכה למשה פ״א ה״ט ז ע״ב):
מד] עיין הלכה למשה (פ״א ה״י ז ע״ד) דלכאורה הב״ח סותר א״ע ממ״ש
מה] לכאורה קשה ,הא אפשר נם בהיתר,
לקמן סימן שעא סוף ס״ט-י:
וכמ״ש בפרישה שירבה עליו רעים כר עד שיתן לה גט ויקתנה הוא .ואפשר
דסבר הב״ח דבכהאי גוונא לא עבר באמת על לא תחמוד ,דכשגירשה אכתי
לא קידשה השני ,ונם לאו בידו לקדשה שמא לא תרצה ,וכשקדשה אח״ב כבר

איננה אשתו של ראשק ,נמצא דהסר התנאי של "עד שיקנה החפץ שחומד",
ודוקא כשלקחה באיסור באשר היא אשת הראשק הוא דעבר ,וצ״ע:
מז] לפנינו
מו] בדפו״ר "שיקנהו" .ובדפוסים מאוחרים הנוסח בבפנים:
מה] בדפוסי פייבי די
ברמב״ם עבדו "או אמתו" או ביתו "וכליו" כר:
שאקו וואדי אל חגארה וכן בספרי הרמב״ם שלפנינו "שיקנהו" .ובנדסס הנוסח
בבפנים( .ובטור הנדפס עם ב״י דפו״ר "שיקחנה") .ועיין ספר המקנה ק״א סימן
כה ס״א (ד״ה או בחמס) וביאור הגרי״פ לסה״ם לרס״ג ו״ל ל״ת רעא (שלז
מט] עיין ערוך השלחן ס״י
ע״ג-שלח ע״ב) ,וע״ע ב״ח כאן ופרישה ס״י:
נ] עיין לקמן
ברכת הנצי״ב מכילתא שם ושו״ת בצל החכמה ח״ג מימן מט:
נא) צ״ל עובר בלא תעשה
סימן שעא ס״ט והגהות והערות שם אות לא:
(כנה״ג הגה״ט אות יג) .ולפנינו ברמב״ם הרי זה עובר "בלא תעשה שנאמר"
נב] לכאורה
לא תחמוד( .וק בס״י עבר ״בלא תעשה שנאמר״ לא תתאוו!):
קשה ,גיסא מדפירש הכתוב כאן "ולקחת" שסע מתה דהימוד דעלמא אפילו
נג] חיבות "או שדהו" ליתא בדפוס ואדי אל תגארה ,וכן
בלא מעשה:
ליתא בספרי הרמב״ם שלפנינו:

טור <מכון שירת דבורה> ־ כב (חו״מ שלא  -תכו) יעקב בן אשר (הרא״ש) עמוד מס (182הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ז

קנד

גית

חשץ משפט שנט—שם הלכות גזילה

יוסף

שם (א) א«י» מצות עשה על הגולן להשיב המילה דכתיב השבה .הכי משמע בסרק הגוזל עצים <קה ).גבי הא מזל שלש
אגודות שוות שלש פרוטוה וכו׳ דבשמון ואף על גב דאיכא לפרושי
(ויקרא ה 9נ> והשיב את המילה .פשוט הוא:
דלעניז להוליכו אמריו למדי קאמר
—,ק—
ב ומ״ש כמה דברים אמורים
שחשב
כיון
ממנו
לקנותו
לו
m
אפשר
שאי
״״״
״,
שהי״ שוה
וכדמשמע מפירוש רש״י  pסובר
נ״ות בלבו היאך יקנה דנו זה  !»,עונו בלא תתאוה ־ש
רביגו דלענין מזרה בעלמא מיפרשא

יא התאדה
 Lשאין «] תאוה אלא בלב בלבד:
מביאה לידי חימוד והחימוד מביא לידי גזל שאם לא ירצה המגל למוכרו לו בדמים סח יבא לידי גזל והגזל מביא
לידי שפיכות דמים כי כשהבעל ירצה להציל ממונו מן הגזלן יבא לידי שפיכות דמים צא ולמד ממעשה דאחאב
יב הא למדת שהמתאוה עובר בלאו אחד והקונה דבר שמתאוה בו בהפצר שמפציר הבעלים או
ונכות סד*]:
בבקשה מהם סה! עובר בשני לאוין לכך נאמר לא תחמוד ולא תתאוה ואם גזל עובר בשלשה לאוין סי]:

סימן שם
פרסי רמזי דינים המבוארים בזה הסימן

[א] פחות משוה פרוטה אימתי הוא בתורת השבה[ :ב] גזל קורה ובנאה בבירה או עשה ממנה סוכה להג! [נ] נשתנית הגדלה אף על פי שלא
נתיאשו הבעלים אק צריך להחזיר אלא דמיה כמו שהיתה שוה בשעת הגדלה והוא שלא יהא שינוי א] לברייתו[ :ד] אי זהו שינוי החוזר לברייתו
ואי זהו שינוי שאמו חוזר:

(א)

א<א>

מצות עשה על הגזלן להשיב הגזילה דכתיב והשיב את הגזילה :כ במה דברים אמורים שהיא שוה
פרישה

כר .במיימוני כסב גם בזה אפשר לקנותו [*וכן נראה דהא ביס וכלים דברים
שאיפשר לקנותן הן (כמ״ש מבא ראשונה)] ולפי אומה נוססא 5״ל דגם באשמו
שיין לומר אפשר לקעסו כגון שיחן לה גע ויקסנה הוא מדע שהרי במורה כסיב
לא סממוי אשמ רעיך .והרמב״ם כמב כאן דסימוד הוא דוקא ברבר שקונה נה]
ולפי גירשמ ספרי רבינו צ״ל נו] דרבוסא קאמר נז] אפילו הן באופן שאי אפשר
לקנותן כגון שאין לו מעוס כל כן או אמס משאר הנמנעום אפילו הכי נח] עובר
מל ממאוה ומה ששינה רביע הגירסא [אי] נט! אפשר משום דהיה קשה לו דאי
גרסינן "שאפשר" לקטמו אס כן למה הארין הרמב״ם לכמוב מא אסרס הוה
ליה לכוללו נסדא מא וק״ל .גס י״ל ששמי הגירסאוס כוונה אמס לשמיה! שכאן
איירי בדברים שקשה לאדם המוכר להיות זולמן ואי אפשר למוכק כי אס בקושי
ומכל מקום הוא אפשר לקנומו במפייס אומו בריצוי כסף מובא שהרי מסיק וכמב
דעונר בלא מסמוד כשקנאן וגירסמ [אי] אפשר לקטמו גס ק להבי נתכוון דאן

על פי שקשה לקטמן מכל מקום הוא אפשר ואס אי אפשר לגמרי לא היה
בא לידי לא מסאוה דלא היה מקאוה דבר שאי אפשר לבא לידו ולכן מלקס

לשני מוס דברישא איירי שבקל יכול לקטמן מיד ממט וגם  pצא שיין סה
לא חסאוה מהאי מעמא אלא לאו לא ססמוד ואף מרישא נחע גס  pבימו
י״ל דמיירי במוכר שיש לו במים הרבה ואפשר לקנוס ממט בקלות אבל בסיפא
מיירי באין לו בסיס הרבה וכן אינן הס דברים הצריכין לו דצרין למשוב מסשבה
עוכר כלא
אין יכול לפייסו ולקטסו בזה דוקא שיין לא ססאוה ס] וק״ל:
ואם גזל כר.
תתאוה שאין כר .כצ״ל  p:הוא ברמב״ס ובשלחן ערון:
פירוש שלקם ממט בסוזק ולא שילם לו בעדו א! עובר על שלשה לאדן ועיין
___
לקמן סוף סימן שע״א מ״ש הרא״ש בערן מימוד וגדלת קרקע:

שם

(א) כפה דכרים אפורים שהיא שוה פרומה כר .כן מוכס
במשנה וגמרא סרק הגוזל קמא דף ק״ג ודף ק״ה ע״א:

הגהות והערות

1

נד] הכי איתא בדפוס ואדי אל חגארה ובטור הנדפס עם ב״י דפו״ר ,וכן בנדפס.
ובדפוס פייבי די שאקו וכן בספרי הרמב״ם שלפנינו דברים "שאפשר" לו כר.
ועיין פרישה וב״ח :נה] לפ״ר היינו כדברי המקנה (ראה הגהות והערות אות
מח> דעד שיעשה מעשה דקאפר ר״ל קנין נמור ולא קיחה בעלמא ,והב״ח נקט
להיפוך ,ועיי״ש .וע״ע דרישה לקמן סימן שעא”ס״ט והגהות והערות שם אות
נו] תיבות אלו "דגם אשתו כר ספרי רבינו צ״ל" נוספו ע״ס כת״י ב.
כה:
גז] ככת״י
ובכת״י א דפו״ר ונדפס ליתא (ובכת״י ג איתא ,עם שנויים קלים):
ג דרבותא קאמד "והכי קאמר כל המתאווה אפילו ביתו או כליו של חבירו כשהם
דומים לאשה" שאי אפשר כר :נח] בכת״י ג אפילו הכי "כשקונה אותם עבר
נט] כ״ה
על תרתי לאווין על" לא תתאוה "ולא תחמוד" ומה ששינה כר:
בדפו״ר ונדפס .ובכת״י תיבת "[אי]' ליתא ,והנ״ס שלטסח כת״י בעל הפרישה
מתרץ רק בתורת אפשר ,משא״כ לנוסח דפו״ר שמתרץ באופן החלטי:
ס] לפ״ר ר״ל דבתאוה בעינן שיחשוב בלבו היאך יקנה דבר דה ,ובכאן מעולם
לא יבא לידי זה ,רכיון דבקל יכול לקנות א״צ מחשבה ותכנק איך יקנהו .ולכאורה
הניחא לצד שבהגהות והערות אות סא דהמחשבה על טף הקנין היא היא טף
האיסור ,דלאידך צד שם שעצם התאוה האיסור "וכיק שחשב בלבו כר* השיעור,
לכאורה דשפיר שייך לא תתאוה אף בדבר שבקל יכול לקנותו ,כל שהתאוה תאוה
גמורה .וזהו ס״ש שם דמדברי הפרישה כאן ראיה להבנת שו״ת בצל החכמה
בתיבות "ונפתה בלבו בדבר" ,ולאידך פירושא שם דרסב״ם ורבינו פליגי בצדדים
האלו ,שפיר היה אפשר לומר דשתי הגירסאות שבכאן פליט אהדדי ,והם
לשיטותיהם שם ,דלרביט דוקא ב״אי אפשר" הוא דעובר על לא תתאוה (וכפי
סא] לפנינו ברמב״ם יקנה
שהסבירו הפרישה) ,ולרמב״ם אפילו ב״אפשר":
דבר זה "ונפתה בלבו בדבר" עבר כר( ,ובמרדכי השלם סימן סו מעתיק לשח
הרמב״ם ונפתה "לבו בדברים") .ועיין שו״ת בצל החכמה ח״ג סימן מג ס״ק י
ד״ונפתה בלבו" היינו להשתדלויות ולהפצרות אלה כר ,ולדבריו מובן מדוע
השמים רבינו פרט זה ,דאתו אלא לתוספת הסבר .ואלמלא ס״ש י״ל דכוונה אחרת
להרמב״ם ,דמגדיר בכך מהות התאוה דאסרה תורה ,ורבינו השמיטו אף הוא
בכוונה תחלה ,לחלוק על הגדרתו זו .דחמדה אליבא דרמב״ם היא ההשתדלות
אשר השתדל כדי לרצותו (ציי״ש מניד משנה ה״ט) ,ותאוה י״ל שהיא תאותו
לעצם החפץ "וכיק שחשב בלבו כר" השיעור ,שדוקא בהתאוה כל כך הוא ועבר,
או אפשר שגם בתאוה עצמיות האיסור מחשבתו בלבו היאך יקנה דבר זה,

והחילוק שבין תאוה לחמדה ,שתאוה המחשבה עצמה ,וחמדה ההשתדלות
שהשתדל .וי״ל דרמב״ם כצ״א ,והיינו דהוסיף "ונפתה בלבו בדבר" ,ו״דבר"
דקאמר ר״ל טף החפץ שמתאוה לו תאוה גמורה ,וקמ״ל בזה והיא היא טף
האיסור" ,וכיון שחשב בלבו כר" שיעוד בעלמא .אבל רביט כצ״ב ,דתאותו
המופשטת לאו כלום ,אלא עצמיות האיסור המחשבה בלבו היאך יקנה דבר זה,
לכך השמיט תיבות "ונפתה בלבו בדבר" ,המורות על היות עצם התאוה האיסור,
וכנ״ל .מיהו נוסח המרדכי ברמב״ם "בדברים" מודה לכאורה כהבנת שו״ת בצל
החכמה ,וע״ע פרישה והגהות והעדות אות ס שמשם יוצא לכאורה שגם אליבא
דרמב״ם האיסור בתאוה מחשבתו בלבו היאך יקנה דבר זה ,ואם  pצ״ל כוונת
ס״ש "ונפתה כר" כמ״ש בשו״ת בצל החכמה הנ״ל ,וצ״ע :סב] בפוור הנדפס
עם ב״י דפו״ר ובדפוס פייבי די שאקו בלא "תחמוד" .ועיין פרישה ,ואפשר רמזה
סד] בדפוס ואדי אל
סג] לפנינו ברמב״ם "ואין":
הוא דבא לאפוקי:
חגארה למכור "אף על סי שמרבה" בדמים .ולפנינו ברסב״ם למכור "אף על פי
שהרבה להם" בדמים "והפציר ברעים" ,וק בס״ט עד שלקחו "ממט אף על פי
סד«] ראה מלכים א פכ״א:
שנתן לו דמים רבים" הרי זה כר:
סה] נראה דדוקא בכהאי גוונא דהתאוה תחלה תאוה גמורה וגמר בלבו
להפציר בו כר עד שיקנהו ,אז הוא דעבר אף ולמעשה נאות לו הפוכר
בבקשה בעלמא .אבל אם דעתו מתחלה לבקש ותו לא מסתברא דאין בזה
איסור (ועיין שו״ת בצל החכמה ח״ג סימן מג ס״ק ט) .ויל״ע בנאות לו
המוכר בבקשה בעלמא ,ומשום דדעתו למכור בלאו הכי ,מי טמא כיון דסוף
סוף התאוה הקונה וגם קנה ,הרי עבירה שלימה בידו ,או אפשר דכל כי האי
סו] מה
לא עדיף מחשב לאכול בשר חזיד ועלה בידו בשר טלה ,וצ״ע:
דנקט הרמב״ם דאפילו בדלא קנה ועובר על לא תגזול ועובר גם על לא
תחמוד ,לפ״ר מבואר הכי בגיטין מם ע״ב אמר רבי שמעון מפני מה אמרו
הנתקץ שמין להם בעידית מפני הגזלנים ומפני החמסנין כר ,וברש״י שם גזלן
לא יהיב דמי חמסן יהיב דמי ,ומשמעותו דאיכא חמק דיש לו חיוב תשלומין
דבר תורה ,והיינו בדלא קנה ,דבקנה פטור מתשלומין ,עיין מגיד משנה ה״ט
ד״ה ואין לוקין ,וצ״ע .ובעיקר דברי הרמב״ם בזה ,עיין ביאור הגרי״פ לסה״מ
לרס״ג ז״ל ל״ת רעא (שלו ע״א-שלז ע״ג) ומהר״ם שיק על תרי״ג מצטת מצוה
לח אות ג:
שם א] זו״ל שינת ״החוזר״ לברייתו p :לפ״ר הכוונה לד״ה חייב להחזיר לו,

טור <מכון שירת דבורה>  -כב (חו״מ שלא  -תכו) יעקב בן אשר (הרא״ש) עמוד מס (183הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

בית יוסף

השן משפט שעא הלכות גזילה

בית חדש

ריז

(ח) וכתב אדובי *בי ז״ל כתשובה על ראובן שתבע (ח) וכתב אדוני אבי הרא״ש כתשובה וכר .כמג נ״י ממהני
על זה דכיון שיש עדים שגזל שמעון כרס זה הוה ליה משת
לשמעון גזלת כרמי ואכלת הםירות ימים רבים וכד.
מלל צ״ה סימן א׳ וסימן 5׳ יק :ומ״ש ישלם לו ענבים של על השמעה והיאך משמעים אומו עכ״ל ומהר״ס איסרלש מיק וז״ל
אותם השנים כמי שישבע שמעון ששוו וכר .תמהני על זה ואפשר דמיירי דעשה משוכה אי נמי כדלא ידע שמעון שהיה של
 ,גזל דהיה סמר שהוא שלו ולק לא
מיון שיש עדים שגזל שמעון כרס
זה הוה לה חשוד על השמעה (ח) וכתב אדוני אבי הרא״ש ז״י בוןשונה על נפסל משמעה עכ״ל ור״ל דומיא
אומו (א) :ראובן שתבע לשמעון גזלת כרמי ואכלת את דעונדא דמרי נר אישק דאמא ליה
משמעין
והיאך
ומ״ש והפסד קרקע לא ישלם הפירות ימים רבים ועוד הפסדת עיקר הכרס אמא למלוק כנכסים כדאימא נפרק
וכר .טעמו מפני שלא הפסיד שלא עברתו כראוי ושמעון כופר הכל .אם אין המפקיד וכדכמב הרינ״ש כסימן
הכרס מדים אלא מעצמו נפסד לראובן עדים ישבע לו שמעון ויפטר .ואם יש מקט״ו על שם הרמנ״ן וממאו כ״י
וככר נמכאר (ס״ק דכהאי גוונא לו עדים ישלם לו ענבים של אותן השנים כפי כסימן שע״ה (מסר א) .ולי נראה
שישבע שמעון ששוו בשעת הבעיר .והפסד קרקע דשמעק טען כרס זה של אממי היה
__אומר לוהרי שלן לסכין:
(ט) עוד לשון אדוני אבי ז״ל לא ישלם דקרקע אינה נגזלת ואומרים לו הרי וראוק המא עדים דשל אממיו היה
כתשובה שלש עכירות שלך לפניך (ט) עוד לשק אדוני אבי הרא״ש ואס כן נגזלה אכל הסירוס לא נפסל
בתשובה שלש עבירות הן בענץ גזלת קרקע .שמעון כיק דטעה ומשב דשל אממיו
הן כענין נזילת קרקע וכר.
היה ואפשר דמירון זה הר נכלל
מלל הנזכר ויש לפמוה למה כמג
דנרי מהרמ״א שכסנ אי נמי כדלא ידע שמעון וט׳:
נענין נזילת קרקע דנגזילס מטלטלין נמי משכסס לקני מלמא יט]! .
ועיין כמרדכי סוף סרק הכונס (סי׳ סוא_\ גוי שאנס שדה (ט) (י) עוד לשון אדוני אבי הרא״ש כתשובה וכר .כלל
צ״ה סימן א׳:
מישראל וסדאה ישראל אמר עיין נמוססוס («ג ד״ה א״נ) ומרדני
דרכי פשה
(א) ואפשר דמיירי שעשה תשובה או בדלא ידע שמעון שהיה של גזל והיה סבור שהוא שלו ולכן לא היה נפסל משבועה [א] ועיין לעיל
סימן רל״ח (דמה־א ס״ג) מדין הגוזל קרקע ומכרה והלוקח נתנה לאחר:

פרישה
כו ואכל כר .שם משונה והוא משנה סרק הניוקין וסרח קמא דמציעא:
(ס) וכתב אדוני אבי הרא״ש ז״ל כתשובה כר .מלל צ״ה סימן א׳:
ששוה
ושמעון כופר הכל כר עד ישבע שמעון כר .עיין דרישה:
כשעת בבירה .היינו נועמא משוס דנל הנזלנין משלמין כשעם הנזילה ואם
עשה מן העננים ק קנאם כשינוי ונמ״ש מימן רע״ס ס״ו מכור ועמוס
והפסד קרקע לא ישלם .טעמו מעני שלא
עיי״ש ומימן שג״ד (ס־אס:

הפסיד הכרס גידים אלא מעצמו נפסד ומר נסנאר דכהאי גוונא אומר לו

(ט) עוד לשון אדוני אכי הרא״ש רל_

הרי שלן לסרן .נ״י:
בתשובה כר .שם דין ר יק•ז > :שלש עכירות הן כענין נזילת
קרקע .שם נפשוקה לא כפג "קרקע" אלא אמ״ש שם לפר זה דנים שאינו
נגזל צריך לשלם שכירום הניס מסיק ונסג ו״ל ועסה אנאר דין נזל קרקע כי

p

הוא האמס שלש ענירום הן נערן נזל הראשונה מסשנה שממאוה בלבו

דרישה
שעא י (ס) ושמעון כופר הכל כר עד כפי שישבע שמעון ששוה
כשעת הכביד כר .ז״ל ב״י תמהני על זה כיון שיש עדות
שגזל שמעון כרם זה הוה ליה חשוד על השבועה ווזאיך משביעץ אותו
עכ״ל .ובדרכי משה כתוב דאפשר דמיירי דעשה תשובה•[ .אבל
דוחק] יד] דלא נזכר שום רמז לזה .ונ״ל ליישב דהמעשה כך היה
דהנתבע השיב לו אמת שאכלתי ממנה פירות אבל דידי אכלתי כי לקחתי
ממך השדה ושטר היה בידי ואבדתיו ולא היו לי עדי חזקה שלש שנים.
גם התובע לא היה טוען עליו שאכלו שלש שנים כי אם שתי שנים
וכ״כ בהדיא שם בתשובה עיי״ש וכבר נתבאר לעיל בסימן (קמ״ו)
[קמ״ה] <ס־ה) דאם אין לו עדים אלא על שתי שנים אזי צריך הנתבע
להחזיר הקרקע וגם לשלם תפירות שאכל מאחר שידוע שהקרקע היה
שלו עומדת בחזקתו עד שיש לזה עדי חזקה או שטר שקנהו ממנו
אבל אץ נקרא עבור זה גזלן שהרי אין העדים מעידים על הגדלה
אלא שראה טו] אותו אוכל משדה זו הסירות טז] ואם אץ עדים שראו
אותו אוכל נתבאר שם יץ סימן (קמ״ו) [קמ״ה] דהיה פטור מלשלם
דהפה שאסר ואומר שאכלן הוא הפה שהתיר ואמר בהיתר אכלתם
עיי״ש .ואף שמסיק שם (סי־א) רבינו בשם הרמב״ם (הל׳ טוען ונטען פט־׳ז
ה־ז> שכל כהאי גוונא שצריך להחזיר הסירות ואץ בית דין יכולץ לשער

כמה אכל בסירות יח] השדה והאילן שאינן ידועין הואיל ואץ כאן
טענת ודאי משלם מה שמודה ומחרימץ על מי שאכל יותר ולא ישלם
עכ״ל .ולא כתב שצריך שבועה ובתשובה זו פסק הרא״ש דישבע
שמעון כמה היו שווק וישלם .י״ל דהמעשה כך היה שראובן היה
טוען ברי לי שאכל יותר ממה שהודה שאכל ואז ודאי חייב לישבע
על טענת ודאי של התובע .ואף שכתב בתשובה ששמעון כופר הכל.
אתו ר״ל שכופר שלא אכל ממנו דאז ודאי היה מוחזק כסק ופסול
לשבועה אלא ר״ל כפר לו שלא הודה לו בשום דבר שיתחייב לו
עליו לא באכילת סירות ולא בהפסד קרקע .תדע דאם לא  pאלא
תאמר שכופר הכל ר״ל שלא אכל כלל איך סיים וכתב ואם יש לו
עדים כו׳ שישבע כמה היו שווץ בשעת הבצירה .הא בכפירתו הוא
אמר לא היו דברים מעולם וממילא אתו יודע כמה היו שווץ בשעת
הבצירה ואי משום שעדים מעידים שראו אותו בוצר לא הוה ליה
להרא״ש לסתום אלא לפרש ודו״ק( \ :ט) שלש עבירות הן בענין
נזילת קרקנג ז״ל ב״י יש לתמוה למה כתב בענץ גדלת קרקע דבגזילת
מטלטלים נמי משכחת לה להני חלתא עכ״ל וכבר כתבתי בפרישה
בישובו  pבסימן שנ״ט (ס־ט-י) דלא תחמוד אתו עובר אלא כשעשה
הקגץ והוא ממכילתא במ״ש שם ואז ,אף אם רוצה ליתן דמים בעדו

הגהות דרישה ופרישה
שעא

[א] עיין דרישה מ״ש ביישוב [ה]קושיא בענק אחר:

הגהות והערות
יד] ע*פ כת״י ג .ובנת׳־י ב רעשה תשובה
י ]1לפנינו הכל בסימן א:
טז] יל״ע מדוע לא
טו] ב״ל אלא -שראו,׳:
־דביק׳ דלא נזכר כו׳:
נעשה חשוד מכת זה גופא .דוסיא תכנס לבית חבירו שלא בפניו ונטל כלים
וטען שלי הם דסצדד הדרכי סשה לעיל סימן שסד אות א דהרה חשוד (וכ״נ
בפרישה לעיל סימן צ ס־ב ד־ה ודוקא) .ואפשר דדוקא בירור דחזקה כל מה
שתחת ידו שלו הוא סהניא לאשורי חשוד ,ולא חזקת מרא קמא .א׳־נ .היינו
טעם תעשה חשוד דכיון דאיכא עדים דחטף מרשות הבעלים ודרך נזילה כא
לידו חזקה דגזול הוא בית (והוא ענץ אחר מלבד דין מוחזקות ,ראה אור
שמח הלכות מלוה ולוה פ׳־ב ה־ו ד-ה ופרק והגהות והערות לעיל סימן שסד
אות ז) ,וחני מילי מטלטלין ,אבל היורד לשדה חבית ואכל פירות נהי דמוציאק
מידו משום חזקה דמרא קמא ,מכל מקום אץ זה דרך נזילה דאמרינן ביה חוקה
דגזול הוא בית ,ועיין נתיבות המשפט סימן קלו ס״ק א דחילק ע־ד זה ביישוב
יז] נראה כוונתו דהכי מוכח מדצייר שם (ס״ו)
קושיא אחרת ,תניע:

דין אכל שלש שנים אפילו בליכא עתם ,ודין אכל שני שנים צייר רק בשני עדים
יחץ נדב״ל ־כפיתת־:
או עד אחד ,ש״ם דבליכא עתם פטור:
יט] ג״ל ובנוסח דפוס ויניצייא כתוב שלש
יק♦] לפניני בסימן א:
עבירות הן בענק גזל ומלת קרקע שישנה בדפוס האחר הוא טעות .מהר״א תלוי
ז״ל .אמר הסאסף לפי סה שהבין רבינו הסתבר ז״ל דשלש עבירות אלו הם בגזלת

קרקע אדרבה טסי שייך בגזלת מטלטלין מנזלת קרקע ,דמטלטלק כיון דמביאן
ברשותו עמר הגזל מה שאק  pבקרקע עד שישתמש בו .ולכן העיקר כם־ש
מהר״א תלוי ז-ל דבתשובת הרא״ש ז״ל אין כאן מלת קרקע וגם בדברי רבינו בעל
הטורים ז״ל צריך למוחקו .ואף על סי שהרא״ש ז״ל כתב ועתה אבאר דק גזל
קרקע ועלה קאמר שלש עבירות הן בענק גזל אק בכך כלום דכונת הרא-ש ז״ל
לבאר דק גזלת קרקע והוא מ׳ש לבסוף דןבןקרקע לא שייך גזל דקרקע אתה
כ] נדצ״ל בישובו" .אך
נגזלת (כנה״ג הגב־׳י אות י) .ועיין פרישה ודרישה:
דאחריתי קשיא לי ,הא מבואר־ בסימן שנ-ט כו־ (והשוה דברי הדרישה כאן לם־ש

* .טור <מכון שירת דבורה>  -כב (חו״מ שלא ־ תכו) יעקב בן אשר (הרא״ש) עמוד מס (246הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ריח

גית חדש

חשן משפט שעא הלכות גזילה

כית יוסף

[א] ראוכן גזל שדה משמעון ומכרה ללוי הלך לוי ונמנה ליהודה נא שמעון ומרפה מיהודה יהודה
(סי׳ ס> סרק הכונס:
לא אזיל גני לוי דהיא ממנה לוי אזיל גני ראוק דהיא מכירה ירושלמי (גינרן ס״ה ה״ג> כחשיו מדמן רל״ס (ס״ה מסו׳ ג) ועיי״ש כאך

כתוב נמישריס נל״א ח״נ (צה ע״ד) מחסר מנירו נדנר מעט ונהנה אינו משלם מה שמסרו נלכד אלא כל מה שנהנה כטן
אדם שיש לו כיח כמו מרכה והסוחרים נוטים שם אהל לסמורמס ונומניס לו דש מועט משכירוח ונא אחר וכנה שם כנין ואין

---יד נעל השרנהץ— ----------------------------------------
ומה שכתב אכל מקרקעי הראשונה במחשבה שחמד (ס״א שהתאוה) ל]
שנו אין אומרים
גתטעטה מדין גזל .כלומר לרננן ממון חבירו בלבו .והשנית בדבור שדבר אלו היה
נותנים הסוחרים
דדרשי כלל ופרט אימעוט קרקע אותו ממון של זה שלי לא] .והשלישית זה
כל מה שנהנה
כמו שטרות:

ומ״ש

או כית

שמוציא

וכו׳ גרטא בניזקין הוא .עיין לעיל חבירו:
כסימן שס״ג ס״ו לה]( .הא דכמג הבעלים
נתמעטה
חרשה ולא זרעה או בית ולא נשתמש
גדולים חייג לסמור הכל שלא

משגת לפרוע לו
ימן לו מה שהיו
שק חסרו אלא
כב] [ושמין] «]

מחשבתו לס לפועל והולך וגמל ממון כמה ימן אדם אסר שרנה מאח
מרשות לשת עליה נס״ג לנבא קמא (נא).
(י) ומטלטלין משטלטלן
וכחלק ר (קג ע״ד) כמג
עכ״ל:
ומביאן לרשותו עמר הגזל אבל מקרקע׳
משיג גבול וכונה הכומל נשל מכירו
מדין גזל\_.לפיכך אם גזל שדה ולא
שלו
יחון
בו אין כאן לא תגזול דברשות בעלים והכלם' מהקרקע
[וכנה] כח על אוחו כומל שנים
עשו מקנח השנים כקרקע וכן כחנו הגאונים כמשוש כה] עכ״ל כרן:

פרישה
לממון חכירו נו׳ ומשמע מלשונו דאכל גזל קאי וכדמפיים נמטלטלין וקרקע
גם מדנקנו כלשונו לשון ממון גם ק .אלא משוס דהרא״ש ורגינו איירי
כקרקע משום הט נקט רכינו כלשונו קרקע .ואפשר דלרנוסא כ׳׳נ דאפילו
קרקע דאינה נגזלת אפילו הט עוכר כשלשה אישורין ועיין דרישה:
הראשונה כמחשבה שחמד .לאו דוקא קאמר אלא ר״ל שנמאוה וכמ״ש
רטנו לעיל שימן שנ״ט (ס״ט-י) דסאוה שיין כמחשכה וחמדה כשעה שקנאו
וכתשובה כתוב כהדיא שממאוה ונמ״ש לשונה כשמון (7״ק סלש>___ :והשנית
כדבור .עיין דרישה( I :י) וכרש (אכל) ולפיה!"] אם גזל שדה ולא
חרשה ולא זרעה .לכאורה נראה דאפילו סרשה וזרעה כל שלא אכל
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פירוסיה שם קרקע עליה ואינה נגזלת .ואף כשמאמר כשזרעה וצמסה הכיזיש
ט הקרקע וכשנטל ממנה פירושיה הרי גזל נסש קרקע של סטרו נידו לג]
מכל מקום נסרישה לסוד על כל פטם לא עשה כלום חסו ששיים רטט
ונסב אכל אס אכל פירוש השדה עוכר משוס לא תגזול דמשמע דוקא על
אכילס פירוש קרקע עוכר כלא מגזול ולא נסרישסו הקרקע (ומ״ש הרא״ש
לא סרשה ולא זרעה הוה ליה למימר לד] לא שרשה חרעה) ואן דשם
נסשונס הרא״ש כלל צ״ה סוף דין א׳ לא כסב שם האי אכל אם אכל פירוש
כו׳ רטנו העמיקו וכשט נשמו אהא דכסב הרא״ש פס לסט זה נאוסה ששונה
עיי״ש ודו״ק ועיין מ״ש עוד מזה כסימן שע״ו (ס״א):

דרישה
עובר בלא תחמוד וכשלקחו בלא דמים עובר משום לא תגזול והרא״ש
ורביט כתבו כל שלשתן לענין גזל כשלא ביקש ליתן דמים מתחלה ועד
סוף ונראה דמשום הכי דקדק הרא״ש וכתב שלש עבירות ולא כתב
שלשה לארק דסבירא ליה דאף דהלאו דלא תחמוד אינו בדבור מכל
מקום עבירה יש לו בדבור יותר ממה שהיה לו תחלה במחשבה .ואפשר
דסבירא ליה דאף בשרוצה בז] ליקחנו בדמים אינו עובר משום לא
תחמוד עד שעת לקיחה מכל מקום כשבא לגזול מעלינן דרגא חדא ומיד
בדבור אף קודם שגזלו עובר משום לא תחמוד ומכל מקום לאו גמור
ליתא בדבור אלא עבירה משום לאו דלא תחמוד וכן כשעשה מעשה
לגזול קרקע אף דקרקע אמה נגזלת ולא עבר הלאו דלא (תחמוד)
[תגזול] כח] מכל מקום עבירה בידו ,ואפשר דמהאי טעמא דקדק רבמו

וכתב בגזילת קרקע כדי ליישב לשק "עבירה" דכתב הרא״ש דמשמע
עבירה ולא לאו והיינו דוקא בקרקע .וסבירא ליה לרבמו דגם בלא תתאוה
אמו עובר אלא היכא דבא על ידה לידי חימוד דהיינו שנותן אח״כ דמים
ולקחו מידו ולא כשדעתו מתחלה ועד סוף לגזלו דלא יבא לידי לאו
דחימוד לעולם דהא בדבור אינו עובר הלאו וכמ״ש וכשגזלו אח״כ עובר
בלא תגזול ולא לאו דלא תחמוד וכמ״ש .והשתא אתי שפיר דרכינו כתב
בשם הרמב״ם לעיל בסימן שנ״ט דאפילו בקרקע דביתו ושדהו עובר
בלא תתאוה ולא תחמוד משום דמיירי שם ברוצה ליתן דמים ודו״ק.
ומה שמסיק וכתב שם ואם גזל עובר בשלשה לאוין קאי נמי אפילו
אגזילת קרקע דאחר שגזלה לאכול ממנה פירות עובר בלא תגזול כדמסיק
 . .הרא״ש ורבינו כאן בתשובה כט] ודו״ק:

הגהות והערות

בכח״י ג) .וכוונתו להעיר בתרתי רשם נקט דלא תחמוד עובר רק בבא לידי
מעשה ,ובין בגזל בין בקנה ,וכאן נקט דבדבור עובר בלא תחמוד ,ונקט גם
בלשונו "שלש עבירות הן בענק גדילת קרקע בו׳" דמשמע דיש אמה ענין
כא] הובא גס ברמ״א לעיל סימן רמא סי״ב,
מיוחד בלא תחמוד דגזילה:
כב] וס״ב הרב הנמוק״י פרק השואל הביאו
ועיי״ש שעד משפט ס״ק ד:
כג] תיבת
רבינו המחבר ז״ל בסימן שעה ס״ז (כנה״ג הגב״י אות ח):
"ושמין" נוסף בדפוסים מאוחרים ,ובדפוסים קדמונים וק ברכינו ירוחם ליתא:
כד] תיבת "ובנה" נוסף בדפוסים מאוחרים וכ״ה ברכינו ירוחם לפנינו,
כה] ראה תשובת רבמו גרשום מ״ה ,נדפס בש.
ובדפוסים קדמונים ליתא:
בו] הובא גם בדרכי משה לעיל סימן שסו אות
ה .ה .כרך ב עם׳ :56-55
בז] נדצ״ל דאף "דבשרוצה".
א ,ועיין שם הגהות והערות אות ג,ד:
(והתיבות שבהמשך "עד שעת לקיחה כו׳ משום לא תחמוד" ומכל מקום בו׳
כח] ב״ה בדפו״ר ונדפס ,והיינו
נוספו ע״פ כת״י ,ובדפו״ר ונדפס ליתא):
דנוסח המקורי היתה דלא "תחמוד" (וכ״ה בכת״י ב ,וע״ע כת״י נ) ,והוקשה
להם מדוע לא יעבור אלא תחמוד בעת גזילת הקרקע ,דנהי דלא סהני ללא
תגזול וקטני גזילה ,עכ״ס מעשה הא איכא .ולמ״ש הגהות והערות לעיל סימן
שנט אות נה שדברי הפרישה מדחיקים כדעת המקנה דבעינן קנק גמור ולא
לקיחה בעלמא ,אפשר דיש לקיים נוסח הכת״י ,כשביטא דהיא הדין כלא
תחמוד דגטלה דבעינן גזילה דמועיל ללאו גמור ולקניני גדילה ולא לעבירה
ומעשה תפיסה בעלמא ,וע״ע המשך דברי הדרישה והגהות והערות אות כט:
כט] לכאורה קשה דהיינו לעבירה ולא ללאו גמור ,כמ״ש בריש דבריו,
ושם הרי כתב דעובר בשלשה לאוין .ונראה כוונתו על פי העולה ממ״ש
בפרישה ס״י (עיי״ש הגהות והערות אות לג) ,דבמה דברים אמורים דקרקע
אינה נגזלת ,בלקיחה בעלמא ,ובזה הוא דקאמרו הרא״ש ורבעו דמכל מקום
איכא איסור בעלמא דגדילה (וכן רחימוד ,ראה הגהות והערות לעיל אות כח),
)אבל באכל פירותיה שפיר נגזלת ,ואיכא לאו גמור דלא תגזול ,וממילא דהוא

הדין דלא תחמוד ,והיינו הא דלעיל סוף סימן שנט( .ומ״ש הדרישה "דאחר
שגדלה לאכול ממנו פירות עובר בלא תגזול" ,לכאורה דהיינו ע״ר ס״ש הגהות
והערות לעיל סימן שנט אות לז דבנוטל על מנת להשתמש סגי ,ולפי זה צ״ל
דהא דליכא לאו גמור רק איסורא בעלמא היינו בגזל סתם ולאו דוקא על מנת
ל] בדשוסי פייבי די שאקו וואדי אל חגארה וטור
לאכול פירותיה ,וצ״ע):
הנדפס עם ב״י דפו״ר האי "ס״א שהתאוה" ליתא( ,ובדפוס ואדי אל חגארה
במחשבה "שמחשב בלבו" על מסק חבירו) .ובטור הנדפס עם ב״ח דפו״ר ועם
פרישה ודרישה דפו״ר הנוסח בבפנים ,וק בדפוסים המאוחרים ונדפס ,ועיין
לא] עיין לעיל סימן שנט ס״ס על שם הרמב״ם "והרבה
פרישה ודרישה:
עלע רעים והפציר כו׳ הרי זה עובר בלא תחמוד" ,ולכאורה דהוא ענק אחר
ממה שמפרש כאן על שם הרא״ש ,ואפשר דכיון ראיירען כאן לעבירה בעלמא
ולא ללאו גמור (כמ״ש בדרישה) ,כל שדבר אלו היה כר כבר עבר ,אף דלא
הרבה עליו רעים והפציר בו ,יצ״ע_!__ .לב] בדשוס ואדי אל חגארה מחשבתו j
לג] אפשר והכי קאמר ,ואם כן מיד בשעת
"ודבורו" ,וכן ברא״ש לפנינו:
זריעתו אדעתא ליטול הסיחה לעצמו נעשה גולן על כחש הקרקע ,מכל מקום
הני מילי בזריעה ,אבל בחרישה כד .ולפי זה חזינן דהסרישה הבין הכוונה
כאן דבזה שמכחיש הקרקע (או עב־פ אוכל פירותיה) נעשה גזלן אגוף
הקרקע ,ולא ז־יינינן זה כגדילת מטלטלק בעלמא (דהרי הכחש כשלעצמו לית
ביה משום גוילה לכאורה) .וכן הוא באמת ריהטא רלשק רבינו דבמטלטלק
"משטלטלן כר ומביאן לרשותו עמר הגזל" ,דמשמע הא כמקרקעי אינו כן,
ורק לאחר ומן בעת אכילת פירותיה (או כחש דוריעה) הוא דנגמרה גזילתה.
וכן לעיל סימן שנט ס״ח "ואיזהו גזל בו׳ או נכנס לתוך שדהו ואוכל
פירותיו" מרוייק כנ״ל לכאורה ,וע״ע דרישה ס״ט והגהות והערות אות בט,
לה] ע״ע
לד] ככת״י ב הוה ליה "כאמר":
וצ״ע והגדרה בכל זה:
יראה כווגתו למ״ש שם רבינו בעל הטורים ז״ל
ב״ח לקמן סימן שפג ס״ו:
בשם הדמ״ה ז״ל דאפילו לא היה דרכו כיק שעומד להשכיר וגדלו מפנו חייב
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בית יוסף

חשן משפט שעא — שעג הלבות גזילה

גית חדש

ריט

שעב (א) א-כ כשבא הנגזל ליפרע מהגזלן מה שהפסיד רמו לעיל כסימן שנ״ט <ס״י) דעוכר נשל לאדן כלא מסמוד ולא
לו בקרקע או חפירות שאכל אינו גובה חמאוה ולא קאמר שחייכ משוס דנור נראה דאף על גנ דעכרה
אלא מבני הרי וכו׳ עד גובה הנגזל ממה שמכר .מפורש איכא גמי בדבור מכל מקום לאו לא אשכסן כדבור אלא כמחשנה
כמינ לא מחאוה וכמעשה כמיכ לא מחמוד ואממשנה גרידא נמי אינו
כסוגיא כפרק קמא דמציעא (יד-:טו:).
חייב אלא אס  pקנה החסן והוציא
(נ) ג גזל והשביחה והנגזל
הן עומדין .אף על סי שמנעו הבעלים מהשתמש
מפשנחו לפועל המס הוא דעובר
בא לטורפה שמין לו
השבח וידו על התחתונה וכד .בהן גרמא מתקין הוא ואינו -חייב לשלם .אבל משום לא ממאוה ומשום לא מחמוד
כן כמב הרמנ״ס ז״ל נפרק ט׳ אם אכל פירות השדה עובר משום לא תגזול וכן משום דהמאוה היא הימה גורמח
מהלכוח גזילה (ה״ה) וכמב הרב אם נשתמש בביתו ולא העלה שכר לבעליו עובר
שעשה מעשה וק״ל לח:
משום לא תגזול:
(א) כשבא הנגזל וכו׳.
המגיד זה מוכרח כפרק קמא מכח
שהפסידה
פירוש
הסוגיא ופשוט הוא:
את
הגזלן
שעג (א) א מכר
הגזלן בידים שחסר כה מרוח שיחין
סימן שעב
ומערוח וכו׳ כדלעיל סימן שע״א
הקרקע ולא ידע
סעיף ג׳ דאלו הפסד הכא מאליו
הלוקח שהיא גזולה והשביחה
פרטי רמזי דינים המבוארים בזה הסימן
ומ״ש דחוה ליה
כשבא ז־!גג ,$לטרפה טורף [א] כשבא הנגזל ליפרע מהגזלן אימתי אינו גובה אלא סבני וזרי פטור:
אותה מיז• הלוקח כמו שהיא עם ואימתי גובה ממשעבדי[ :בן גזל שדה והשביחה והנגזל בא בטלוה על טה וכו׳ .והייט טעמא
לטרפה כיצד שמין לו את השבוז:
שבחה ואינו נותן לו כלום בין
לפי שאין לו קול כמה הפסיד אכל
השביחה הוא בהוצאתו כין
עמד כדין מעשה כיח דין יש לו קול
(א) א כשבא הנגזל ליפרע מן הגזלן מה
כן וכן חיינ לשלם:
בשבחא דממילא והוא חוזר על שהפסיד לו בקרקע או הפירות שאכל אינו גובה
הגזלן ליטול דמיו הקרן והשבח .אלא מכני הרי דהרה ליה כמלוה על פה .במה שעג (א) סכר הגזלן וכו׳
צרין לומר שמ״ש כין השכיחה הוא
ואינו נותן לו כלום
כהוצאמו כין כשכמא דממילא לא דברים אמורים בשלא עמד בדין אבל אם עמד
וכר .הא דכמנ דאינו נומן לו כלום
קאי אלא להא דקאמר טורף אומה בדין ונתחייב לו לשלם ההפסד וחפירות ואחר
היינו לסי שההוצאה שנומן לו אין זה
כך מכר גובה מנכסים משועבדים .אבל אם לא גחינה לו שהרי גס הנגזל היה צריך
עמד בדין על שניהם אפילו עמד על אחד מהן אינו מועיל לו לשני להיותו להוציא הוצאה זו אס לא היה גוזלה
טורף ממשעבדי אן :ב וכן נמי  pאם גדלוה מהגזלן מחמתו שחייב להעמיד לו הגזלן מידו וכיון דאין לו ללוקח
שדהו אם עמד בדין ואחר כך מכר גובה הנגזל ממה שמכר( :כ) ג גזל בשמו כלום ואפילו היה השנח יוחר
והשביחה והנגזל בא לטורפה שמין לו השבח וידו על התחתונה .אם השבח על ההוצאה הרכה אס  pאינו נושן
ואיכא
יותר מההוצאה אינו נוטל מהנגזל אלא ההוצאה .ואם ההוצאה יתרה על השבח לו כלום קרינן כיה:
אין לו אלא הוצאה כשיעור שבח:
לחמוה דדין זה אימיה כפרק קמא
דמציעא פלוגסא דת ושמואל ואסיקנא

סיפון שעג
פרסי רמזי דינים המבוארים בזה הסימן

[א] מכר הגזלן הקרקע ולא ידע הלוקח שהיא גזולה והשביחה או ידע הלוקח שהיא גזולה והשביחה כיצד דין גביית הנגזל[ :בן טען המוכר שידע
הלוקה שהיא גזולה והלוקח טען שלא ידע:

ז

(א) א מכר הגזלן את הקרקע ולא ידע הלוקח שהיא גזולה והשביחה כשבא הנגזל לטורפה טורף אותה
פרישה

ולא העלה שכד לבעליו .פירוש אפילו הוא גכרא דלא עגיד למיגר ועיין
לעיל סימן שס״ג (ס״ס לק:
שעב (א) כשבא הנגזל ליפרע מן הגזלן כר .כן מגואר מוגיא
דחוה ליה
דפרק קמא דמא מציעא דף י״ד ונו״ו עיי״ש:
בטלוה על פה .פירוש אף על פי שהיא מלוה הנמוכה כמורה מכל
מקום אינו טורף מלקוחות אף שקנו אחר הגזילה דלים להו קלא אכל
אם נכר עמד כדין מעשה כיח דין יש לו קול וכמ״ש סימן ע״ט («ר0

ואחר כף מכר כר .פירוש קרקעוס
עיי״ש:
מהגזלן מחפתו .פירוש ממזלו לאפיקי אם היסה
שאנסו אנס להראוח לו שדותיו והראה גס אח
להעמיד לו שדהו וכמ״ש רכיט סימן שע״א (ס״ה):

אם גזלוהו
שלו:
מכה מדינה והוא הדין
זה דסה גס  pחייב
(כ) גזל והשביח

אינו נוטל טהנגזל אלא
כר .נ״כ הרמכ״ם פ״ט מהלמם נזילה:
הוצאה .ואין לו שום שפס דדוקא גפי מטלטלין דמדאוריימא גזלן קנה
כשינוי דלא הדר הילת סקט רנגן דיקנה הגזלן מיהא השכח אפילו כשינוי
דהדר מפני מקנם השכים וכמ״ש לעיל ריש סימן שס״נ <ס״א) אכל גכי
קרקע דאינה נגזלס לא עכיד סקנסא עכ״ל הרא״ש והביאו נ״י מימן
שאמר זה (ש״א>:
שעג (א) סכר הגזלן כר עד ואם ידע הלוקח שהיא גזולה כר.
מקור דינים הללו המה מפלוגמא דת ושמואל נפרק קמא דמציעא
דף י״ד ע״ב וממסקנא שם סוף דף ט״ו עיי״ש ופליגי הפוסקים כפירוש
הגמרא ועיין באשר״י שם (דף ק״ל ע״א) (סי׳ לנו) שהניא לשון הרי״ף
והחוספוס ודעס הרמ״ה שממון כסכ הרא״ש שם (נע״ג) סם) נשם הרז״ה:

הגהות והערות
ואדוני אבי הרא״ש ז״ל כתב דפטוד ע״כ .וכתב שם הב״ה דגם הרב הנפוקי
יוסף בפרק כיצד והרמב״ם ז״ל בס׳״ב דחובל והסס״ג בעשין ע סבירא להו
דמי שגזל חצר שעומד להשכיר אף על פי שלא דר חייב לשלם דלא השבינן
ליה גרסא בנזקק [אלא] דינא (דגדמא) [דגרמי] הוא .אבל לא ידעתי למה כיק
הב״ח דאם כיק לומר שרבינו בעל הטורים ז״ל סתם כדברי הרא״ש ז״ל עדיין
יש מקום ערעור למה בסימן שס״ג כתב מחלוקת וכאן סתם כהרא־ש ז״ל,
ואולי ביק לומר דמ״ש כאן רבינו בעל הטורים ז״ל או בית ולא נשתמש בו
מיירי בדלא קיימא לאגרא דבזה הכל מודים דאם לא חסרו אינו חייב לשלם
ובפלוגתא לא קאמיירי(כנה־גהגה״ט אות  :)1לח עיין הגהות והערות לעיל סימן

שנט אות מר :לז] נראה דהכי קאמר ,והרא״ש כאן אזיל לשיטתו שם דמחייב
בזה חסר ווה לא נהנה ,ואין הכי נמי דלר״י הפוטר שם הוא הדין דסטור כאן ,וצ״ע:

שעב

א] עיין הלכה למשה פ״ט ה״ה:

 pיל״ע מאי קא משמע לן בזה,

רלכאורה הוא כל שכן מהפסד לו כקרקע וצמד בדין דנובה ממשועבדים.
(ובאמת ברמב״ם פ״ט ה״ד-ה שממנו מקור הדברים לא נזכר בבא זו דגזלוה
מהגולן ,ועיין שם הלכה לטשה דהיינו טעמא ,דהרמב״ם לא הוצרך להזכירו דמן
האמור למעלה יוכן הדין בפשוט ).ואפשר כמ״ש לעיל סימן שעא הגהות והערות
אות ט ע״ש הרשב־א ותוספות• הרי״ד דגזלוה מהגזלן מחמתו חיובו משום קנס,
ום־׳ד אמינא רלא קנסו לגבות מלקוחות ,קא משמע לן רבינו דלא:
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של

חוט

סי׳ שנ״ט סעיף א׳

שר

לא תחמוד
א .בשו״ע [א] כתב ,כל החומד עבדו או אמתו או ביתו או כליו של חבירו או
—בל דבר שאפשר שיקנהו ממנו והכביד עליו רעים (א) והפציר בו עד שלקחו
ממנו הרי זה עובר בלא תחמוד .כל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של הכירו

וכל כיוצא בזה כיון שחשב בלבו איך יקנה דבר זה ונפתה בלבו בדבר עבד
בלא תעשה של לא תתאוה ואין תאוה אלא בלב בלבד:
חוט
תשובה :בדרך כלל ,אף אס אין צורך בכסף
הנוחר בחודש זה ,הרי זה משמש
לילדים לחודשים הבאים ,שהרי אין כל
החודשים שווים בהוצאות הילדים ,אך אס
באמח נשאר כספים שודאי אין צורך לילדים
בזה ,אסור לאשה להשממש בהם לצורכה,
דאין זה שלה ,והיא צריכה להחזיר לאביהם,
אמנם בדרך כלל יש צורך בכספים אלו וכנ״ל .ומבואר דיסוד איסור דלא תחאוה ולא
מחמוד הוא משוס שמביא לידי
ויש לדון בזה כפי ראוח עיני הדיינים ,וכל
גזל ,ולכן נראה דרק במקום שיש בו איסור
ענין לגופו.
גזל איכא נמי לאיסור דלאו ממאוה ולאיסור
בעניין לאו דלא תחמוד
לא מחמוד ,אבל במקום דאין בו משוס גזל
(א) והפציר בו .ומקור הדברים הוא ליכא נמי משוס לאו דלא ממאוה ומשום לא
מחמוד ,וכדלקמן ,וע״ע בהלכה י״ג.
מדברי הרמב״ס בהלכוח
גזילה [ב] .ומבואר שיש כאן ב׳ לאדן נפרדים ,עוד ענינים:
דלאו דלא חחאוה עובר מיד כשחשב ומממן א .חפץ שעומד למכירה ובאו ב׳ קונים ראובן
בדעחו לקנות אח הדבר שחומד במקום שחבירו
ושמעון ,ואין המוכר רוצה למוכרו לראובן
אינו רוצה למוכרו ,ולאו דלא מחמוד עובר אלא לשמעון ,מומר לראובן להפציר ולהרבות
כשמפציר ומפעיל לחץ על חבירו שימכור לו.
רעים על המוכר שימכרנו לו ,ומה״בן
ואעפ״י שעל לאו דלא תתאוה עובר שנתבאר דיסוד איסור לא מחמוד הוא משוס
במחשבה לבד .מ״מ על לאו דלא גזל ,ובמקום דלא שייך איסור גזל לא שייך
איסור לא מחמוד.
מחמוד אינו עובר אא״כ קנהו מחבירו וכמ״ש
בשו״ע שהפציר בו עד שלקחו ממנו הרי זה ומהאי טעמא בלוקח יחידי אין איסור לפני
עובר על לא מחמוד אבל כל זמן שלא קנהו
עור על המוכר שמכשיל אח הלוקח
מחבירו אינו עובר על לאו דלא מחמוד אלא בלא מחמוד אס ימכור לו מחמת הפצרתו,
על לאו דלא חחאוה.
אלא אס באמת ימכור לו מחמת הפצרחו ,אבל
שני
עוד כחב בשו״ע שם !גז ,החאוה מביא לידי
חימוד והחימוד מביא לידי גזל שאס לא
רצו הבעלים למכור אעפ״י שהרבה להם
בדמים והפציר ברעים יבא לידי גזל שנא׳
וחמדו במים וגזלו וכר .הא למדת שהממאוה
עובר בלאו אחד והקונה דבר שהחאוה בהפצר
שהפציר בבעלים עובר בב׳ לאדן.

שער הציון
נא] סי׳ שג״ט סעיף י׳:

נב] פרק א׳ הל׳ ט׳ וי׳:

נג] סעיף י״א ,י״ב:

חוט שני  -מזוזה ,ברכות :קרליץ ,שמריהו יוסף ניסים בן נחום מאיר ( }9{)9עמוד מס 321הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

חוט

טילי תזקק

שני

שלא

אס יחליט עתה המוכר שבאמת רוצה למכור להשתתף ,אח התועלת שיש במעלית וכדר,
לו גס שלא מחמת הפצרתו ,אע״ג שהגורס אבל אסור להפציר בו דהא אינו רוצה לשלם
למכירה היה הפצרת הקונה מ״מ אין בזה על זה וגס זה בכלל לא תחמוד ,שחומד את
איסור לא מחמוד ,וכנ״ל דיסוד איסור לא כספו של חבירו ,ואע״ג שלבסוף כשיהא
תחמוד הוא שלא יבוא לידי גזל ובמקום שאין מעלית גס חבירו יהנה וישתמש בו ,מ״מ כיון
איסור גזל ליכא איסור לא תחמוד.
שמפציר בו בשביל שרוצה את כספו ולא רק
כ .ודע דמצוי איסור דלא תחמוד בבנין
מחמת התועלת שיהא לחבירו ,הרי״ז אסור.
מגורים משותף שאחד מהדיירים רוצה ד .אמנס אס מפציר בחבירו אד ורק לתועלת
י
י
|אח«ח
י
.
חבירו ,ולא מחמת שחומד בחפציו אין בזה
לבנות מרפסת וכדו׳ ומפציר בשכנים עד
שהסכימו לו לבנות ,הרי זה עובר על לאו דלא איסור לא תחמוד ,ומה״ט אין איסור להפציר
תחמוד .ואע״ג שהמפציר הבונה ג״כ שותף בחבירו שיקנה ממנו מקרר שיהיה לו לצורך
הוא בנכס מ״מ עובר בזה שהפצירולקח בניו ובני ביתו וכדו׳ כיון שכל כוונתו רק
לעצמו חלק מהשותפות .אבל מותר להסביר
לתועלת חבירו ואין זה חומד כלל.
לשכנים את התועלת הגדולה שיש לו בשטח ומה״ט מומר לקבלן פועלים להפציר בחבירו
ובבנייתו אס אינו מפציר בהם ,ועל דרך שהיה
שיקח פועל פלוני מחמת שעבודתו
רוצה שיעשו לו.
מעולה יומר .ואע״ג שלוקח יותר כסף ,מ״מ
וכן מותר להציע לשכן סכוס כסף או שאר כיון שכל כוונתו באמת רק לתועלת חבירו ולא
מחמת שחומד בממון של חבירו.
הטבוח ,מפני שזה עסק ,שהשכן ישקול
אס משתלם לו לעשות עיסקא זו.
ולהזמינו לדין תורה על מנת לדון האס
ודע דכל זה הוא דוקא במפציר בו בזה
צריך לוותר ולמת רשות לבנות,
שלוקח את שלו ,כגון שהשכן טוען אס עושה כן רק ע׳׳מ לברר את הדין
שע׳׳י בנייתו הרי הוא מחסר לו אור אויר מותר ,אבל אס ההזמנה לדין תורה היא כדי
וכדו׳ ,אבל להפציר בשותף לחלוק ,אין בזה לא להפעיל לחץ על חבירו הרי זה כמפציר
תחמוד ,דהרי לא לוקח הימנו כלום אלא רק בו שאסור משוס לא תחמוד .ואס
חולקיס בנכס המשותף ,והכא נמי בכה״ג המבקש הוא אדס חשוב עובר על לא
תחמוד וכמ״ש בשערי חשובה לרבינו יונה
במוסיף בנייה.
!1234567

ובגוונא שמניעת השכן אין בו אלא משוס
מדת סדוס שעל פי דין מחוייב
לוותר לחבירו ,מומר להפציר בו כדי שיקיים
את המוטל עליו ,אבל כשאין השכן מחוייב
לוותר ,אע״ג שהוא הגון שיוותר בגלל
התועלת הגדולה שיש לחבירו לעומת מניעת
רווח המועט שלו ,מ׳׳מ אסור להפציר בו
תחמוד אס הוא חומד ומפציר בחבירו
שישכיר לו חפץ או דירה.
משוס איסור לא תחמוד.
ג .וכמו כן כשרוצים לעשות מעלית בבנין ו .ובמפציר בשוכר דירה שיצא מהדירה כדי
שיוכל לשוכרו ,ועדיין לא נגמר הזמן
משותף ,מותר להסביר לשכן שאינו רוצה

נד] והחומד לקחת כל חפץ והוא איש נכבד
שאס ישאל שאלה אור פניו לא יפילון אסור
לשאול מעס רעהו מקח או מתח בלתי אס
יידע כי נתון יתן לו בנפש חפצה ולא ירע
לבבו בתתו לו.
ה .נראה דגם בשכירות איכא ללאו דלא
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שלב

חוט

סי׳ שנ״ט סעיף א׳

ששכרו הראשון ,ג״כ עובר המפציר בלא
מחמוד שחומד אח החלק שיש לשוכר בבית.
ז .חנוח שעושה מבצעים כדי שיבואו לקבוח
אצלה ,אפשר דאין בזה משוס לאו דלא
מחמוד משוס שהוא רק בצורה מסחריח.
ואע״ג שמוכר מחמח שרוצה בממון של
אחרים ,מ״מ כיון שדרך המסחר הוא למכור
דברים שאנשים נצרכים להם ,על כן כוונח
המוכר לחועלח הקונים .אבל אסור למוכר
לשכנע אח הקונים לקנוח דבר שיודע שאין
הקונים נצרכים לו ,משוס איסור לא מחמוד
בממונם ,ולמעשה צ״ע.
ח .להפציר במוכר שרוצה למכור חפץ ,אלא
שרוצה למוכרו לאחר ,י״ל דמוחר ,דמצד
האחר אין לא מחמוד כיון שעדיין אינו שלו,
והמוכר בלא״ה רוצה למכור ,וכמו שהוכיח
הנצי״ב מהא דמס׳ ב״ב נח] שכחבה אחוחו

של  'bהאמוראים אח נכסיה לאחיה ,ובא
אחיה השני ואמר שיאמרו שהוא אינו מ״ח
וכחבה לו ,חזינן דכה״ג מומר .אמנם באופן
של סופר סמ״ם שיש לו תור שהזמינו אצלו,
ואס יחן לו עכשיו יצטרך לחפש אחר למי
שהגיע תורו ,אפשר דזה הוה כמו שרוצה
לעצמו כיון שיש לו המחייבות לשני.
ט .ולענין אחרוג שהרבה פעמים מפצירין
במוכר שיחן לו יוחר יפה ,והמוכר שומר
אחרוג זה לאדם חשוב שרוצה להתכבד בו ,יש
מקום לצדד להמיר דזה הוי כמעשה הנ״ל.
ומה שמספרין שהפצירו באחד לימן אתרוגו
לגר״א ממורח שכר מצוה של הגר״א,
ממעשיות אלו אי אפשר לידע כלום.
י .אמנם לא נתבאר אס יש לאו דלא מחמוד
בחומד ממון חבירו ,דבפסוק מבואר רק
חפצים ,שדהו ,שורו ,חמורו ,וכל חפציו
דבזה שייך חמדה ,אבל כספו של פלוני הרי
אין לו ענין דוקא בכספו דכל כסף שוה,

שני

ומנין שאף זה נכלל בלאו ,וכן בלשון
הרמב״ס הנ״ל מבואר דדוקא בחפצים
מסויימיס שייך לא מחמוד.
יא .מי שכחב לחבירו תפילין ,ונמלך שאינו
רוצה שיהיה האחריות עליו ורוצה
להוציא אח זה מחבירו ,צ״ע אס־״יש בזה
משוס לא מחמוד ,די״ל אע״ס שאינו רוצה
בעצם החפץ אלא מחמת סיבה הנ״ל ,כיון
שע״פ דין הוא זכה בזה ,ולכן כל סיבה
להוציא ממנו אפשר דהוי בכלל לא מחמוד.
או די״ל דהרי המקנא בחפצי חבירו ומאבדס,
אין בזה משום לא מחמוד ,ובנידון זה הרי
אין לו שוס ענין להחזיק בתפילין.
יב .עני המבקש צדקה אין בזה משוס לא
מחמוד .לא מבעיא באופן שכופין על
הצדקה .אך אף בלא זה כיון שכך הסדר
שצריך לפרנסו ,אין בבקשתו חימוד חפצי
חבירו.
יג .לאו דלא מחמוד ,נראה שעניינו הוא
נטילח חפצי חבירו ואף שנוטל ממורח

מעוח ,וכן משמע מדברי המוס׳ [ ]1שהקשו
לא מחמוד וא״ח חיפוק ליה מלא תגזול וי״ל
לעבור עליו בשני לאוין ,עכ״ל .ומשמע
דבאמח עניינו גזל.

ועל כן אס המוכר מוחל ומתרצה לימן אין
בזה משוס לא מחמוד ,אלא דאיכא
משוס לא חחאוה על עצם מה שנחאוה ליקח,
ועל זה כבר עבר החומד ,ועל כן אין טענה
שע״י שמסכים לימן לו יעבור משוס לפני עור
דלאו מחמוד.

אא״כ יאמר לו איני רוצה אף עכשיו לימן
לך ,אך אין לי כח להפצרוחיך ועל
כן קח ולך ,בזה יעבור הקונה על לא מחמוד,
והמוכר על לפני עור.
יד .לוקח המפציר להוריד מהמחיר ,לכאורה
אין בו משוס לא מחמוד ,דהרי המוכר
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חוט

טילי דנזקק

שני

שלג

הזיק בערב שבת ובחנוכה
א .בשו״ע נא] כתב ,היה אחד רץ ואחד מהלך והוזק המהלך ברץ חייב מפני
שרץ

(א)

שלא ברשות ,בד״א בחול אבל בערב שבת בין השמשות פטור מפני
שרץ ברשות.

וברמ״א כתב דדוקא בסתם דתלינן דרץ לצורך שבת ,אבל אם ידוע דאינו רץ

אלא לשאר חפציו ולא שייכי ביה צורך שבת חייב במו בחול

(ר״ן פרק המגיח):

מצד שהחזיקו בו רבים
א .בשו״ע

m

כתב ,מי שהיתה דרך הרבים עובדת בתוך שדהו ,נטלה ונתן להם

מן הצד ,מה שנתן נתן וזכו בו ,וזה שנטל לא זכה בו:

חוט שני
מעונין למכור החפץ ולהחזיק מעוחיו ,ולפי״ז ובפשטות היה נראה דאינו פטור אלא
אין כזה לא חחמול.
סמוך לכניסת השכת שכולס
טו .פרשיות שיש עליהם איזה פקפוק כל ככר ממהרים מחמח כניסת השכח וכזמנינו
דהוא ,לילך לסופר ולומר לו כדרך הוא מאחרי הצפצוף הראשון וכן ככל מקוס
עקיפה כדי שלא יהא לו נוח לסרכ ,ויחיל ומקום אע״ג שהקדימו אח הצפצוף ,דזיל
מחירם ,כגון לומר שלכאורה למומחה כמוהו
כמר טעמא שככר מאז כולם ממהרים יומר.
לא היה ממאיס כזה דכר ,והוא מסחמא דכר אמנם כהגהוח אשרי הכיא פירש״י וכ״ה
כרא״ש שרץ כרשות למהר לטרוח
מומר ,דמוחר לנהל
מקרי וכיוצ״כ,
ליכא
נמי
מחמוד
לא
ומשוס
"פוליטיקה",
ולהכין לככוד שכת ,וכמכ ע״ז דממוך כך יש
ללמוד דלאו דוקא כין השמשות אלא משעה
כה״ג כנידון דידן.
טז .לשאול לחכירו אס״רוצה למכור לו חפץ שממחילין לתקן צרכי שכת לאפות ולכשל
פלוני [אף שאין עומד למוכרו] אין כזה ולצלות הרי הוא כרשות דהיינו מחצי היום
משוס לא מחמוד ,אלא דלפעמיס שייך ולמעלה שמתחיל היום להעריכ ,עכ״ל.
שכקשמו מעמידה את חכרו כמצכ שקשה [ומתוך דכריו נלמד מהא דפטור כהזיק מחצי
לסרכ ,ואז איכא משוס לא מחמוד.
היום ,דמאז יש ככר להכין צרכי שכח].

כענץ רץ בערב שכת
(א) שלא ברשות .וכגמ׳ ג״כ אימא
שהזמן שפטור הוא כערכ שכת
כין השמשות ,וכשו״ח חוות יאיר הו״ד כפ״ת
סק״ד כמכ דהוא משוס דכהיל טוכא שהרי
הוא ספק לילה וכר.

נראה דהנוהג כחוסר זהירות כמכונית
אפילו נסע כמהירות המותרת והזיק
אינו פטור ,ואע״ג שלא אסרו מלנסוע
כמכונית משוס דדשו כיה רכים ושומר פתאים
ד /מ״מ אין לפוטרו אס הזיק כנסיעתו ,דלא
סטרו אלא אס כן אי אפשר ליזהר ,ולכן קכעו
כזה גכולות ,אכל כאופן שלא נזהר ,על אופנים
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ח״מ סי׳ לב לג

יאודה

חלישה ושמא אינז יכילם לסבל המלאכה ועכ׳ז משס מלאכה

ומפז מחממה

יעלה

פעור דהמשאיל פשע דלא הי״ל

למלאכה כל שאינו יודע שמיכל לסגל

'ולא ימ:ן להיום

אדם מחאוה לשכב

כאש :אין

מם

אמו

להשאילם

אע׳״פי שהיה יפה כי הרגילות מנעוריו לדפח־ שהיא אקולה

וכיון

ככה כל משכיל מכיל הל" אבן עזיה וכלב ־",ל האיין

איחה מנאכס

לו

דסוא לא חש מי •חיש מלים ואיב אפי׳ שפשע השיאל נין

לנא־ו יפי״ס [ .א«ה ד״פ סיע נש׳ פלא יועץ ליהק חינו
כתיב כל זה] חפילש •ולא עלנליו שהבין דנחאוס לסוד שהוא

•נולה לסגל אימה המיל שהרי נדון קלב דל היה םהםי«י

היה מצה אומו דבר של מבלי עיגל אלא ממאיס וכ״ב נסי

שעשה אומה מלאכה הגס שהים לו לחוש דשמא צא ס מה

אלה סמצוח נמיהל״מ

אף הוא לאס שהמגילה הימה כבלה והי״ל להיוח נזהר שיסית

נאמן

המנפח שהוא מילה אותה מקימה גימל

מפול מחמת כנדה אפ״ה כיון שהמשידל לא

כלי

מאליז

ז״ל נסי׳ סי״ו נרע .

שלא

סזסילו פנו־כ

ובעןאגי

למצוד לא כן אנכי פעלי ולבבי לא לן יחשוב

ומפחימם על הל׳ סשיל שגמל נלונו מנלון מיסל״ש סלד

לעל סחאוה לבד מנל־ ש־שמלל בכל פח מל

דל נה״ס ולפי מאמיר ה״ל לבאר לכלוכו נלמד נעכים כיון

האופן שיהיה לקמח אוחי ממנו שיעבל על לא ממאיס ודבל

סבגלינו לא היה יודע השואל שהסיס סיס פפלן כיא לק

זה לחיק מן הדעת ומן הקבלה ועמ*ש סיב הסיכון והלב
אבן עזלא זיל ליישב דבל זה אכא למשלי ביה נינא וכמו

א״כ כ״ס בניד שהדגל ידוע כי אין 3ימ שאין סמוליס מצויים
בס וממיד סובבים בבמיס לבקש מרף לנפשם ומה שמיצאיס

שינא לפניט נס״ד  .וסדבל אשל לנינו נא מפולש נספר

המשאיל היה יודע דבל זה ומלאי דכ״ש להשואל

פמול .

המילים נמל־מ החצרן בלב דיל טיב חיל א־כא מלי לאוי

ממיני מאכל עויפי® ואוכלים  .ודדן הוא שבמצודה נותנים

צא חחאוס ולא מחמל וכשישחדל ליקס הקיקע או המסלנולין

מיני מאכל גבינה וכיוצא כלי שיבאו סמכבלים לאכל וילכדו

מחבלו וכר מי שלקחו אז פנל פל לא ממזל דאין חיפו׳

במצולה ושמעין שאלה על הסתם לצוד עכנלים איכ

למשאיל לחוש שמא כשיאל

•ניסכה

במקום

מגולת

הויל

אלא עיי מעשת אבל על לאו דלא חמאוה משנפל והק

וסייל

בלבו להשתדל בכל עוז לקנורזי ממט מיי מנר

דאין םאי«

להזהיר לשואל שישמרנו מן כמחוליס וכל שלא הזהירו הוא

דכל עיי שלא נעל

,אלא בלב וכי׳ מכיל; הלי מפייש יוצא
והסכים בלבי להשחיל לקניסו ממנו איני פינל מל לא ממאיס

סלמנ״ן דל ההוא עונדא דשאיל שונרא דסלנר קשה לפי

!ונלאה לזה •לא לי עלניי סלמביס דל נפיא מס׳ נזילה דין

פעם זה למאי פשיעה איכא נני משאיל כסב ה׳״ל וי״ל דאיבעי

וכליו של חבלו וכן

פשע נס

וכ״כ

נהל״א הל׳ פמיא שס

כדי לחח

ליס למשאיל למיפש אולי ימלאון □ם עכברי נוינא

לדסח

וא־פשל

יויד וז״ל כ :הממאיס נימי או אשתי
כל

כיוצא נזה

לקיומן מעט כיון

שאיפשל

משאל דבלים

הוא למבחן איכא למיסש

שחישב בלבו סיאן יקנס דבי זה ונפחה בלבי על הדבר סבר

דאדל לאסל דאיכא עכברי עונה ואיכא חשש שיאכל סרנה

אל״ם שנאמד לא םחאיס ואין מאיה אלא בלב בלבד הסאוס

ומצא איהו אפסיד אנעשיס ע״כ זהו הנלעיד לעמל אם שמעון.

מביאת לידי סמוי מיכ וב׳

דיסבלו עליו ויקפלימו

או אס

שחייב התאים זו היא

סצעיר

יאודה כדש בכמוה־ר אברהם קוב׳ו זלה-ה

יז<־

דעח הליא

ה״המ ונ״ל

זיל

שיסאוס לקנוס נדמים שלא ברלין

לנעלים פיכ הלי מביאי דלענזל אלא חמאוס לנין שיסשוב

בלבו סיאן •קנה דבל זה סמכו אבל על סחאוה לסול אינו

עובל^כלשון סימנים כמט העול ומרן ז״ל במיהמ ס,׳ שנ״נן
אלא דהמיל נמקים שאיפשל לקטמן כ׳ שאיא יג׳ הסמיע

סי׳ לב
דאותיילת

סיק ייס י״ע חיל יע״פל

שכהנחי נאורו

ופעם

דנססא

שאלוני בעי שלאה בסבלו כלי יקל והמאוס

סראשינס טל דלליקא נ"

סאוס בלבו שהוא היה לוצס סכלנ״הזה אך

שאיא לקטמן אינו מובל בלא ממאוס כיון דלא יניאו לילי

לא נעל בלבו לעשים סשהדלום

לקחהו רק מאוס לנד אי

מעשה

כתו

דאינו

שאיפשל

סונר אלא

לקנוחח

חחפד

כל

דאילו דבלים
סלא בא לידי

לקיחה והעיד כחב רטהא דאפי׳ נלנייס שאיא לקטה! עיני

מבר אלאו דלא ממאות .
לכאולה נלאה לעבר אלאו מפ״ש הרמנ״סדלבס׳

כים נ־ניים סאפשייס אץ יקנה דני זה נס נאשם חברו

הסצום לאדן לק״ו וז״ל הזהירנו מלשים מסשנחינו

ש ין זה שיעשה שיגלשנת נעלה והוא ישאכה ואיפשל דמפט

לסעד מס שיש לאפינו ולסהאוח בו שזה יהיה מבא לעשים

.שהיא ק׳ יומר משאל דבלים וציין מליו מחשבה מפי משיים

אפי" להחאום בלבו לבד ילשון

נקמי הדמניס והמחבר דל בלאו ללא ממאות פטל (.וסעדקלק

דעך

ספטנה לקטסו

וטי ולאו 3׳

ג

נלש־ט ילאה דסייב דל נין דין ונא נשיפת כל׳ ס־ החללים

מכילסא וט" מנין שאס המאוס שסופו לממד וט׳ פ*כ\1סשפ
לשק זה משמע דעל סמאוה לבד מוני חפי* סנא היה ניעתו> ז״ל .ומין נזיהל בסל

למשום שים ססנולס לקנימו שכן נתב שזה יהיס כנא וט*

מנילח כפי ש  qלאיין קנ׳״ע לסיג נרד  .ת״ל הל׳ מקלש
מלן יהדיח מנן ס* ואמסנן חעידא דאי יטל וכו׳ כ• הרע

דנט סל׳ הסטן נסי ואספנן סי" מע״ז שכן כתב שהתהום

זיל והניאו

«י שססאוס הוא מא נס־מוד שהוא התסטלס וכין מפשע

ר׳היטץ

יהיה סיבה וסחטלס לקחת אומו ממט ונץ עמים עוד כס יז״ל
ואל ססעש לומר ואין יהיה בידו של אדם למטע לבי נההחוית

הייני כגמל בלעתו לסיבות עליו נעים עיבר בלא

אוצל כל• סעדה שיראה ברשות סבלי והיא מכילס י ק ור־קס

וזהו כינת הדהר בכאן עכ״ל^וע׳ נסלח בנימין מציה לים

jמליו ונו" פ״כ (^כ

UP

הללב*3

דל)והלאה לחמיתה זאח טפנח'

סל ססאוס לנד וכן הבין הי" ס׳ק עולם

r

מוהריא פאפי

מס שצלל נזה וע^סני

מייס

עיא

ושנום ח״א 0׳״
וב׳ .נל מציה •p״

מנין סיא

התאום

דם־ע ע״ב ודם נזה .

״נ לכיע ע*נ .וסיב סי׳ פיז יקליד
י׳א אות צ״א וציב עה שציין נזם.

זיל בס* פלא יומן אוס סמלה [העתקהיסי מלשין לעז לל״הק]

ודל אם ",לכסאויח בלבנו מהוא סיס מצה אומו לבל 8יש
לו לסבלי אישיר ואם_י3מ:ו יללו לההאווח מה שיש לחבלו!
•סאוה נאופן זה מי ימן שיהיה לי כמו חוחי לבל של פנני

pb

נ בכן

י

מת ש־קיקט נר  !'.ש אמיל מדברי סלמנ״ס וססיניך
זיל נראה ללאו סמה מחייא לטנח לשינס סד

דכיון לנמל בננו להשתדל לקנוחו ממנו זהו

מבא וסיבה

מזלה בפי

לעשיס מחבילה ומעשה לקכומו יכמיש כאן בחיטלו הסאוה

•סלו ח״ל מיס יחפשו על זאת המציח אין יהיה אלם שלא

מניאה לידי ס מיד !.גם מים מממיהח הל ,אגן נמלה והלב

•סמל דני יפה בלבו כל מס שהיח נחמד למלאת מיניו ומיין
ועמס אמן לן משל דע ס איש כסלי כים לו דעת נבינם

pb

המינין נלאה להן אמח דמליהעא דלישניה משמע כן
כשכיקיק ס־עב נלאה לנס זה אינו והיא דנחיליצי כחב

והוא נאה גם עלן שהיא יפה לא ימעל אותה בלבי שישכב

יניד האלם למנוע מצתי ומסשבימיו וחאיוסיו וט׳ ולכאולס

עמס כ• ידע ט זה לא יסכן ואל מחשב זו ננפרי שהוא
נאסד מן המשוגעים שיםאוס שיהיו לו כנפיים צעיף השמים

איני מנין מיייצי דחם בחעיהחי עשאו חץ מהמנע ופן
הנמנע אץ נמילוצו פשאו מנעי ואם לעולל לב האדם טפל

ולא אומי דבל מצעי של סביו והקשה סי׳

ילי).

השיע נחה*מ ה״נ לא מסעד סייט שחמד חפן

של מניו והדנה עליו יעים עד שנמנו לו בלמיו לא מחאום

ואין סבא הסינה פגיעה בפס שאי איפשל לו לאלם לעמד

if
1
)& fcfcי

ואחסנן דלסיא

נרא והביל הלב

עליו

יאודה יעלה קובו ,יהודה בן אברהם עמוד מס (240הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ין ?C

?־«

>

יאודה

פי׳ לד

עמו מנגן השנה הראנ״י )׳ :כ! הרמנה ז■ :בשפיר י:ה׳
חסינה יעיד מה הנשי! חימלש נתת■׳ דני• ,.יזיל סנייענ׳
מנקניע מחשנשינ׳ לינחאיח תה שכיד הפכי נב •שלאל לפ<
שקביעת המחשבה גהאוה על אוהו דבר *היה קיבה ונו׳
דק-מעיה מחשז&^אש למה ואם לליה״כו דבי׳קיאי איני עיני
זה א נו מח״שב סל הלב ימוד לזה לא השמיענו שיה א׳
מהמחבריםץיגס בתשל שהמשיל לני הרב ב״ע נע׳ד ניפל
עליו נ׳ חמיהיס חדא דחם הטבע היא דמה שהיא נחמד
"למראה אדם מהאיה בלבו איב גם הכפרי יחאיה כנח תלך
קנם שלא יחנן לקחחה זאח ש; ח דאם הכפרי לא ■שאיה
לנש מלך הייני משים דלא יחנן בעולם לקחתה כ׳ נח מלן
סיא וכן הנן לא ׳שאוה לאמי מצד א קיר אכן ב־ני היפשכי
לקנוחו ובלי שוס איקיי־ בידאי דא־ס ריאה ומחאיה .לכן
כיל דהרב ז״ל לא נא לומר דאס ראה אשת נחה והסא־ס
איחה בלבו אפי׳ לא נמר בלבי לעשות גיצ״ק• ולהשת־ל
•בכל עי) ולגרום שינרשנה נעלה כדי לקמח מיתה לחשה
אלא שאיש לנו לבד שעיבר אלאי דלא חשאיה דזה הוי חיץ
מהמנע ואין ביד האדם למנוע שחות זו מלבו .

ם,׳ לד
I

הגידו האוחייות נין בשיני .מיני מיל• קחני אלה דברי.
אשר לא ב&ו לפנים איידי דזונוכי .

א

סמ״ש מלן זיל בא״ח שי׳ ש׳ שיו הקירא אש שמע ולא
כיון לני בפשוק אי לא יצא ••ש והשאר אם לא כיין
לבו יצא והיא ש:־ץ לנו בפסיק א׳ קיל דהגיעני כפייל p׳q
דברי מרן זיני דכיון דכהב בשחיי דאס לא כיין לני בפסיק
א׳ לא יצא י״ם נעה שזר לומר והיא שכיון לבו בפשיק א׳.
וחו ק*ל במים דנשאר אפי׳ לא כיון לבו יצא ותטעם היא
משים דק״ש דרנרן חיץ מפסי׳ ראשון כמיש בכיע ינשי׳ סי ץ
גני מגילה כשב הים כוחבה דיישה וכו׳ אס כיון נבו לצאת
י״ש יצא אצמא אפילו מציח דרבנן נע׳ כינה והין נשחיר
מחמח׳ו  .ואפשר לחיץ דש־׳ני ההם דכוו דברי קבלה
דכדגכי חורה דמי[ .איה ד*פ שיט של כש סקידמין היא
זו ע׳ פרים שי׳ חפ״ט .מקראי קיש בחייו' להרמנ״ס דמיג
ע״ב ושם שיין כתירוץ היה נל׳ו וע׳ להר׳ ברנ״י זיל נשי׳
שפיט סקי״ג שעמד עיז באורן] .
«י באבל כשיעיל ברכה אחרונה והקיאו  .צ׳ קיל
אליהו שי׳ ט׳ ונבלכ׳י שי׳ ר״ח העלה ילא יביך .
ושש• :הר׳ פנים מאירוח נשי׳ ז־ך ייש וכיש סר׳ זרע אמש
שאיש שו״שי מט ומיו״ד קי׳ מ׳[ .איה שיט וע׳ דבלי מנחם
סי׳ נ״ס ונש׳ פהח הדביר שם ובש׳ אמר שמואל דקכ׳ו
נג׳א איש זין לענין ק יום מיע ייש] .
אס בירן ברכש מעין ג׳ נמקים נהימז נשב הל׳ חיד״א
זיל נב־כש׳יה דמר בשי׳ קש״ו לוה יויד ייצא משמיה

J

דהר ,ג*ור נ״א שי׳ ב*ד דייג עיב והר׳ מ״הש כס חנק
עליו והעלה דלא ילא וכן השיג הר׳ שיח שישן ז" :ח״אח
ניא שי׳ ג׳ ד״ה עיג על הר׳ נייר וכן משיק בק׳ אגורת
באהולן דיויד ע־ד ישייר נהר׳ א״ל סי׳ ישיח שנח• :נהדייא
שאם בירן מיג נמקים נ׳ דלא יצא נס נשי׳ קשיח הניא
משם הר׳ יריקה דנראה מדבריו דלא יצא .

ך*

(

אחרוג של מצות דגמלקו הפוש׳ א• מניכין על הדיח

שלו במני׳ נשיע שי׳ דייו כ׳ התגיא ז״ל נשם רש״ל
דדוקא נשעש נטילה אבל מקוים ילשין מנין יבשי׳ שרניג
הוסיף וכשב דלכיע מב־ן י״ש .והנה נעשה זרחה השמש ק׳
צל הכסף להיב המיפצא כמיהריא נלעיכייי ברי•• יסם בק • ל׳
הרנה להשיב עליו והעלה דאין להריח כל ז׳ נין נשעה נטי׳
ונין שלא נשעח נטילח י*ם וכבר קימוהו האיר יהר׳ נהיש
והעט" בסי׳ אלו ודחו דבליו כדברי סרב נליו וע׳ חמד
»שה סי׳ חרנ״ג דמדבריו נר׳ דמסכים הולן בס׳ הת״גא וע׳
«ח צה בם ומה שהשיגו להמיא מלשון מלן שנשב אחרוג
של מציה ולא נקט נשעח מציה יד הדוחה נטויה 7הא

יעלה

הבא

אשיווציי הד ,מג י) דמאי "נקטי אש״יג של מציה הייני
נשעה מל ־־■' יקיל .אנא דייל מ־וע לא הקרי להר ח בלש־יג
שמא יבא לאכלי יכמיש נס" כליו יאש״וג יכל ינר הראוי
לאכילה י׳סור להריח ני פעא יקוץ אישי נאכלו [איה ס־ט

ע׳ כככיהג סי׳ חרנ׳ג שנשב ינעניר זה אמרו שנא יברן
כדי שלא יבא לאגנו ׳"ש] .
ך כשב מין נסי׳ רצ׳א יהא זהיר מחד בשעילה ג׳ וכו'
ואס איא לי כלל לאגל אינו חייב לצער אש עצמי וכי׳
ע*כ והן הנה דברי הטיל והר׳ פייסה הק׳ עליו דלתה לי
קיא פשטא והכת* נציע יעי״ש  .ולע׳ד לא ירדה ,לכיף
דעה׳ הח" טעמי ח־א דחינו נ־כ פביט מאח :דה״בב״א
זיל נחשי׳ חית p״ נ׳ והיהיו נפיל מה' שנת ה״ט היצינו
לחה טעם דהה באינו חייב לצער אה עצמי הייני משים שלא
שקני שנמס ג״ס אלא לכנר שנש ולטנגו וכיון ימצטעה
אין לו עונג ופטור יעויש[ .איה סיט עשי; יעיע ימוהנל־מ
בהגהוחיו שיישב בדרן אחר קיש׳ הר׳ פרישה] .
ן עיין להר׳ זיע אתה דל בתי א הי' ליי שהתיר נישיוי
לשליח לנוי בפני הועצם בשבח להשתדל נגבית חינו
מג״ אח' :יש .ומדברי הר׳ ביש ■אידה ;•ל נהירה סי׳ ■•3
הביאו האיא נסי׳ שיז סק־ה אין נר׳ כן ולכי :נר׳ דהדין
כהר׳ זיא וע׳ למוהרייע זיל עצמו נס׳ בני •אודה ד?׳ז עיב
מיש עיר הר׳ חיי׳ ועוד שזין למועד נץ .
ן ש״ע ס־י שפיט סיו אם פשח ואמר וב-יי ניב מוהיש׳ה
זיל סי׳ מיב כשב דא־פשל דיספל• בלא ברכה קאכר וכ!’
פקק היי ח כח משד p״ ב׳ וכיב עוהכי׳ ע״אש דל בסי
ביש יאודה סי׳ דין והר׳ נ״ר סי׳ שביט והר׳ נהר בלום פם
סקיד ונס׳ זרע אמש חיא קי׳ מיז.

ך[

אענך לפג ן קורא נעים .לשק הריר אברהם ההנןד
זיל מש® אביו כלמב־ס זיל הביאו הרג־מ פיא מה׳

בנח וז״ל ההפרש שיש נץ מלאכה שאציל נגיפה ונין פשיק
לישיש ולא ימוש הוא לגבי פ" :אינו מכו•;
אלא שהיא מעשה בהכרח כגון ששגל פחח בישו והיה פגז
צבי שהוא לא כיין לשמירת הצבי אלא שהמלאכה נעשים
בהכרח אבל מלאכת ם א יצל היא משכרן לגף כמלאכה אלא
כאינו מכרן לחכליחה ע•:ל אשל כל המפרשים דל עמדי
נפרש דבריהם וכל אחד לדינו פני .ולא ימנע שיש לעטר
על דגליהם אמרח• ויהי מה איוצה עד איש האלקים ונס
אני אענה מלקי בסיד .
הנדן הר• פריח נס׳ מים חיים בנימוקיו על הרעבים ז״ל
כחג היל ופי׳ המיכ דם*נ מעיפי שאינו פכיץ למלאכס
קיף סוף כינהו לעשיח איחה נעולה שהמלאכה נפשיש
בהכרח ביצי הלי ששגל הדלח אע״פי שאץ כינסו אלא מפגי
הגנבים אע״פב הרי כונסו לסגר הפהח וסגירת הדלס היא
צייח הצבי אבל במש" אץ נגיפה הדי שמכנה אח הנד בשביל
השתן הוא איץ לכיביי אלא לשרן והכביי א כי סשמן אלא
שמממש הכבוי נמפן לו הנאש השמן וכו׳ זחיד ונשב הר׳
יצחק ירנן על דבריו וז״ל ולפי ממונן מינריו הוא שמחלק
בין כשעושה המעשה שממש באישי מעשה נעש ס כא שיר
והה־חר בין כשנמשך ממעשה האיסור יכנו׳ הנר הנאש השמן
שהוא ההיתר ואיכ ק׳ דאדננא כנפי ל״א איפכא מהסברא
ושייר להד׳ נחי כה־נש סי׳ כיד סק׳ג שגם היא לא הבין
דברי רני הל׳ פל״ק •,־ל אלי דבליו יעייש ונעיין כונח
הפ״לח כ׳ היא זאם דפיר כנץ ההיא יהגירח הדלה כי זה
כל האלם כשנכנסים לנשיהם פיסחים הילת יכשי׳יצים לילן
קוגדיס אישה מפני הגנבים א*כ כונסי של זה למלאכת
הנעילה וכיון דהוי פיל נחשב כי״לו כיין אל איכיר צידש
הצבי וצריך לו הוי כמו מלאכה הציל ואממ״ול מילת
משאין בכבוי הנר אע־נ דמכוץ נכניס מימ א״ץ לכב.יי דאלו
לא חס על השמן לא היה מכנה וזהו מ״ם והבנוי אינו השמן
י• ל שהוא צריך גישתן לא לכבוי מכאיב ננעינח סדלח דרף
אס לא היה כס צבי היה צנ ן לנפיל משים שמילה  .ואץ
דניטא הכא נין כשצלין נאש עוף לצחק את השיניק א לו
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 [k^7שאלת
#פיי• כמאוקילקנאממידלאמחמודעוגר אפילו
נדמוועלהחמדה בלב הקפעה־סורה •
אםהן׳איגוז נמןגשה;.ללק1ת עליו ולבך לא מלקינן
עשתא אלאו דלא חחמו5־עיזןבש’פע בס׳שנ׳ע "
ואף את׳ל דהאמס כן דלא תחמוד׳דוקא׳ בלא דמ״י
אעפ"קאזן :לוקיףמטעסזה • (ומ״מ ג״כמ-״ש ע$
סם׳׳י נס׳ שופעום מל פסוק־ לא תסיג גמל רעיך
«׳ .והלא מר נאמר לא תגזול מה ת״ללא תסיג
למד עלי העוקר תחוס חבירו נא"י שעובר שני לאו? _J

יממלידשוקוסמכל < tSע*ס;האממ.לא עחין>
מידי! ואי  flמסתהימ 4ס״א .לתרץ כל קוש״תמ>
דמוצרך סם׳ס.׳ לחלקי כין■ דברי רב לדמי ר•"׳■ דאי■
תר«ייה«׳-כח 5ייל> אמרו און,אביליס מן הןמי|>
 469ביזו׳א .כסא>רנ ור'« אמרי תרווייסו אכיליס!
אזןמןהמנין פדרןי 8כל סש?מאע!׳ג דהנאאמוראי)
אממיתמוזיהוןמשמיימיעהכפך אז הליל וכן א׳ר
יצחק ׳ ולמהמסליף יזש״סמאבפניעצמו ,אממר א״ר
יצחק א״ר־ייחנן א«״פ דימע! להסדר׳ יוחנן לא.
אמר כרב פלל* מי׳ע צ׳ל דמי תנא׳ופליג ולא איירי  zיגול כ^ללכמי  K3HWP3PXלבא׳התו׳נפ׳איזה ו
נשך ע ע״ק מרבה קונו ?נשך כ'1לא נצרכה אלא
י״י׳מאי דאיירי רפ וע’-פ אמר ג׳כ ככל סני
דאפילז רנית דנכרי-כן'איחיני' רבא לדכ נחמן■
כע״ש התוס׳ לה אלא מ • :אפל כל קהילקוליס
לנכרי תשין מאיי מסין■ לאו■ תשזף לא■ תשיך לא
מירזציס נוה־הס בחנם דפא תירן של הרי"עבא
קגי דלאו הכי לאפוקי אחיך דלא אחיך כהדיא
היא אמתידהא• האי ק^לנ-אמרה-נאמח־גס הא
כתיב ולאמיף לא השיך לעמר עליו נעשק ול״ת
נאמת ק״ל כר׳• ׳וחסן לגט ל׳ל וס״ל ג’׳כ דלאז הנא
ס׳?.
יונלל׳עשס־ וא׳טעסה למת ניקית רבדלאקהלכסא
 pmקתוס'׳»'ל תסיך לא סגי׳ דלא סכי־ אבל
ולזמר דפליג אאמת»
איי תשוךניחא דלא סטרלאתשוךדאקזר
להלוות לו בחגם מאמר קרא לא תחכם ועוד דאמר
קוד סא^תי׳ קושי'קוו בשם גדול־ אחכ*ע»3״י»
נ*י סי׳ קי״ג זפנ״ג על מ’ש התזס׳ בד'׳© ?נמו 8לקלווסלתםבריגית כיי לחשים וא״ת מאי
איזהו כשן ד״ה לעמר מ׳ דחמר התס נגע׳ לאו קפדיך מהאיקרא-הא לא אסיר אלא מדרבנן גוירה
שמא ילמוד ממעשיו כדא׳ נסמוך וי״ל דהכי תדיר.
«גול ל״ל יהא נפקא לו' ומשני לעקור• נכובש׳ שכר
«קא» קרא פיון• 7א׳ רחמנא דעצוה לאסרם לא
שכר גשגי לאוין והקן סוס׳ ולזרמי נגזל גוסא
להס לחכמים לאסור כו׳ עכ״ל:
ולמנוי" כשני לאיין וי יל משות ללא לקי אלאו עסל
י׳ל דלמה משני הש״ס 'לא ק^יך
משוס דניחק לעשת אבל נ< מוקמינן בש״ש נאס ויכאולה־
ולעבור באחיך נעשה ול׳ת הל7
מנין לקי שפירונפ״ק דב״מדףיה' ע״כ ד״ה בלא
כסבר' המקשה לא תשוך ילא סגי בלאו הכי וצ"^
מ׳ הקשו וא״ק בלא דמי סיפק ליה מלא הגזול
דאהור להלוות לו נקנס וא״ק איט מצוה .קלל ליק®
ויי׳ל לעמר עליו גשני לאדן ע 3־ והזא פותר למ’ש
ממנו ריבית אך רשות וא״כ שפיר י״ל מרכה הונן
וי’ל נאמת פי' ־דלא ניחא
קכגזל לא ש»ך 3׳
?נשך דאפילז ריבית נכרי דליכא איסור מ׳׳זהרקןנן
ליק להש׳ס לאוקמי• נגול מ׳ לאוין מטפס
ליקח « התורה אעפ״ק לחונן דלים יקבצו «' •
שכחנו וניחא ליה ייתר לאוקמי בכו'3ע שכר שכרכו׳
 '33לאוין אבל אס אי אפשר לאוקמי באם אין ע״ק דהל*ל חשוך ולאפוקי אחיך ללא,ולתבור הגגלגי^
נעשה ול׳ת כו' :
מנין או שפיר מצי לאקמי אף נגול -3׳ לאוין אף
#בל לא קשת «ילי יאי קיא אקי לא זעוך
?לא מלקינן דהא גס לאוקמיכב׳ לאוין אפילו היפי
א /אף די׳ל תיק ראשון דאתי לעימל
למליךנן נאמת ענ״ז לא ממזמינן אלא נדוחקיכשאין
דאסור להלוות א בקנס י־׳ל נמי תירוץ אחיון כלו
עס  0p7אחרתקמ״ש לעיל א*ק היה דגסנמקו©
לתסרס מממונם די״לדהוא עצוה דענ״ללןמר תעקן
לאין מלקין הגס יניחא טפי למימ׳נן גאבו אין עני|
ראשון טפי מעעס אחרון ע״כ הוכרת הש״ס לשנו®
אבל ניסא עכ״ס היפי דליכא לאידיש נאם אי1
דקךא לא ימיך קאי אאחיך ולעניי נעשה ול^
ענין עצי לאוקמי  '33לאוין אף רליכא מלקות 1לפ'ו
העשה ולא קאי כלל אנכרי ־ והקוע' דכתכן
שפיר מצי למימר דלא תחמוד נלא ימי משע< להו
לשון <ע?ד אינו כמו ועוד י״ל כדרכם רקדויתרצי
$פילנ אס קמצי ל?מר יס״ל דק הזא האמת דלא
דמשום הני ב׳ טעמים לא קשה קושי׳ ללא סגי
מחמוד בלא דמי משמע נאמת וא׳כ קא׳ תיק זה
;לאו תקזאק קןא לא תשיך ושניהת אמת ומעקבד
אליבא דאמת וכדעת הסמ״ע בשי׳ל״י ושנ״ט א?ל
?לא ז»וך ווה ? pp;nל? נקסיתס ומאי ?רין
אי קאי זה לדעת קני אינשי ?שיט' ללא ין' מידי
עקאי קלא קא לא לצעיר אלא מדרבנן כי׳ 7ה״ל
יקאי זק לפי ה"א שלקם:
כמי לפי פייי] הסי? 1מאי מקשה קמקשן דהא
^1ד י״ל דאי מוקמי לא תחמוד בלא דמי שהיד
מוקעינן ב׳ לאוין דאף משוס לאז דגול לא
עדיין לא ילע <ןמ<ן' מתירץ דרבנן ?1׳ אלא ד?אע?ן
לקי משוס דניקלהשבזן כמ״ש התוש׳ אע"הב לקי
? piוזנקס למק עוקמי מדרבנן כ1׳ מקח קושי סאי
קרא כן׳ להל״ל קלא דמלאורייתא .כז׳ וא״כ למן
משוס לאו ילא תחמוד ימ לא ניתן להשנזן
מ1קימ לקרא כלא תעיךכו׳ כל׳ל נלא חשוך כוי •
מילף כשגול מנר משוס .שני לאוין אילו גזל ותיעד
 ppnןי״ל דהעי הליך מהאי קרא ט׳ 1ע״כ צ׳ל
דגול הוא דניתן ל?*ןכס משוס 7ננל ??ת
?לאןןשין •(?לאן קקי לא « 9מיקי רהא כתורן
מזנר משוס גול ומעשי? הנזילה קייס קה?5ה
?קי? לא עשיך אך עכע דצא סגי נלאו הכי רצה
*ל לאי לצאספמוד מגר ?שעת נעילה  #1ניתן
המק’ לומר מאי לאו תשיך ר״ל ע'כ אע״ג דכתי?
להשמןזדוק:
השיך

אליהו אליהו בן שמואל מלובלין עמוד מס (101הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

יד
הלכה ט

גזילה ואבידה פרק א הלכה ט

המלך

תרנט

בל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של

דאעפ״י שנתן לו דמים הרבה ה״ז עובר בלאו דלא

הכירו או דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו
והכביר עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו אף על פי

תחמוד .ואין לך זכי׳ גדולה מזו באם נותן לו מעות בעין
הרבה יותר מכדי שוי׳ ,ובכל זאת אין זה פועל להציל את

שנתן לו דמים רבים הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר

הלוקחו בעבירת לאו דלא תחמוד ,ומשוס דכל אדם שליט

נ ,יד] לא תחמוד ואין לוקין על לאו זה מפני שאין בו

בשלו לשומו בדמים כאשר יחפוץ ובלעדו לא ירים איש ידו
לקחתו שלא מדעתו אף אם ירבה עבורו מתן דמים הון

[שמוה

מעשה.

רב .ובפירוש אמרו במתניתין פרק הגוזל (ב״ק דף קי״ד

הנה הרא״ש פרק הכונס [הלכה יק בחב אמימרא דגמרא
שס (ב״ק דף ס׳ ע״ב) דגדישין דישראל הוי
ופלישחים טמונים בהו ומבעיא לי ,מהו למקלייא .וכתב

הרי לך דאף בכדי להציל נחיל דבורים שלו לא הותר לו

שם וז״ל ויראה דמיירי דעדיין לא היו העדשים מזומנים,
אלא רצו ליקח גדישיס דשעוריס של ישראל ולכשיזדמן להס

לשלוח יד בשל חבירו ,ואף דנתינת הדמים המה בעין תחת
ידו לחתם לו תיכף בשעת הקציצה דהא לא חילקו בכך בכל

גדישיס של עדשים דפלשחיס יחזירו להם ,אבל אס היו

זאת אינו רשאי ,ואין לך נגד הרא״ש ראי׳ גדולה מזו,

גדישיס דעדשיס מזומנים להם ,אפילו אס אין בעלי גדישי

ודברי הרא״ש צריכין עיון גדול.

שעורים לפנינו מוחר לזכוח להם גדישיס של עדשים ע״י

וצריבין איו לדחוק בדברי הרא״ש להקל מעליו משא

אחר וליקח גדישיס של שעורים ,דזכות הוא לו דעדשיס

החמי׳ העצומה ,דכוונתו הוא דאם מחזיר
מחיר הגזלה בעת שבא הגזלה לידו לא הוי גזלן ואין בכלל
קרא דחבול ישיב רשע גזלה ישלם ,דכיון דמשלס טרם

עדיפין טפי משעורים ,וכן משמע לישנא דקרא
מי] חבול ישיב רשע גזלה ישלם .דמשלס אחר שגזלו כבר,

[יחזקאל לג,

ע״א) אבל לא יקוץ את סוכו על מנת ליתן את הדמים.

עכ״ל הרא״ש ז״ל.

שגזל לא מקרי גזלה ,אבל מ״מ גם הרא״ש סובר דחמסן

אמנם מעולם לא ראיחי פליאה גדולה כזו דחלילה לנו

מיהו הוי בכל ענין .אמנם לשון מותר לזכות להם גדישיס
של עדשים אינו סובל כלל כוונה זו.

לומר דמוחר לקחח חפץ חבירו ולזכוח לו שלא

מדעחו חפץ טוב מזה ,הלא כל האדם רוצה בקב שלו,
ואפשר חביב על בעה״ב החפץ שלקח ממנו שלא מדעחו
הרבה יוחר מן אותו חפץ הטוב שהחזיר לו ,וכל חמסן
_יהיב דמי ובכל זאת איסור גמור מדאורייתא הוא.ךאיך
-לומנהעדחמסן ואיסור לאו דלאחחמוד אינו רק בדברים

*

שם

*

*

בהלכה זו .עיין במה שכתב הרב המגיד להסביר
דעת רבינו דלאו דלא מחמוד הוי לאו שאין בו

מעשה ,לפי שגוף נטילת החפץ ברצון המוכר הוא נעשה,

שאינם עומדים למכור וכמו עבדו ואמחו שדהו ביחו וכליו,

רק ההשתדלות אשר השתדל כדי לרצותו הוא עיקר
האיסור ,אלא דלא נגמר רק בשעה המקח ,ובהשתדלות לא

שילם הדמים אף שלקחו שלא מדעת בעליו אינו נעשה

הי׳ בו מעשה ע״כ .הנה דברי הרב המגיד נראין נכונים
בזה ,דדבר זה ברור דבין לדעת רבינו ובין לדעת הראב״ד

מצינו מוזכר בשום מקום ,ובפירוש כחב רבינו כאן אחר
שפרט עבדו ואמחו ביחו וכליו חזר דרך כלל או כל דבר
שאפשר שיקנהו ממנו ,הרי לך בפירוש דגם סחורה הוא

לא הונח עצם הלאו דלא תחמוד רק על החמדה ופעולת

אבל דבר העומד למכור כמו סחורה וגדישי תבואה אס

חמסן ואינו עובר בזה על לאו דלא מחמוד ,דחילוק זה לא

בכלל איסור לאו זה_____.
גם הא דכתב הרא״ש דכיון דעדשיס שוין טפי משעורים
הרי הוא זכות לבעל השעורים וזכין לאדם שלא בפניו,
לא ידעחי מה זכי׳ הוא זה ,והלא גס לענין הזכיה עצמה
אשר רוצה לזכות בעל עדשים שלא בפניו של בעל
השעורים מאן שם לי׳ לבעל השעורים כמה גדישו של
שעורים שויס בעיניו ,ודלמא לדידי׳ שויס השעורים טפי
מעדשיס ואין לו שום זכיה בזה כלל ,ואף דלכל העולם

העדשים שויס טפי משעורים דלמא בעל השעורים צריך
רק לשעורים ולא לעדשים .וכן כתב רבינו כאן בפירוש

ההפצר ,אבל לקיחת החפץ בעצמה אס הוא מדעת המוכר
לא יצויר בה שוס לאו ,דאיך תהי׳ אזהרת התורה על
לקיחת חפץ מחבירו שהוא מדעת הנותן ,ואנו לא מצינו
אזהרה כזו רק בריבית דמתנה הוא והתורה אסרתה ,אבל
כל שאר דברים הנעשים מדעת בעליהם לא מצינו בהם

שוס מקום איסור ,ואם לקיחת החפץ הוא שלא מדעה
המוכר אזי חמסן הוא ועובר על לאו גמור דלא תגזול.

אלא ודאי דשורש ועיקר הלאו דלא תחמוד לא הונח רק
על החמדה ופעולת ההפצר ,אלא דעבירת הלאו לא
יצא מכח אל הפועל רק בלקיחת החפץ .ולכן רבינו וגס

הראב״ד דעת כל אחד נכון דעתו לפי שיטתו ,דרבינו תפס
בזה דעתו דפסק בפ״א מהלכות חגיגה הלכה א׳ דאינו

תרם

יד
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לוקה על לאו דלא יראו פגי ריקם ומשוס דאין בו מעשה,
ואף דאס לא הלך להראוח לא הי׳ עובר כלל על לאו זה,
בכל זאת אין מצרפין מעשה ההליכה לעבירת הלאו להיוח

לאו שיש בו מעשה .גס בפ״ה מהלכות מלכים הלכה ח׳
פושק רבינו ג״כ בהלך למצרים ונשתקע לדור שם דעובר

בג׳ לאוין ואינו לוקה ,משוס שההליכה בלי השיקוע אין
בה איסור ובשיקוע שנשתקע שם אח״כ אין בו מעשה.
ואף דאי לאו ההליכה לא הי׳ בא לידי איסור השיקוע ,בכל

זאת אין מצרפין מעשה ההליכה להשיקוע להיות מיחשב
לאו שיש בו מעשה ,וכמו כן הכא כיון דבמעשה של לקיחת
החפץ אין בה איסור ,אף דעל ידי זה נגמר האיסור של

ההשתדלות ,בכל זאת אין אנו מצרפין מעשה הלקיחה

לאיסור לאו של ההשתדלות להיות לאו שיש בו מעשה,
והלכך שפיר אין לוקין על לאו זה אף שעשה מעשה ולקחו

לבסוף ,ועיין מה שכתבתי מזה שם במקומו בהלכות
מלכים פרק ה׳ הלכה ח׳.

המלך

אלא אחת משוס גילוח הנתק לבד אבל לא משוס תולש
סימני טומאה.

וצריבין אנו לומר דמסחבר לי׳ לרבינו דחיוב מלקות של
תולש סימני טומאה אינו רק בתולש העור של

הפשיון עצמו ,או בתולש השיער לבן או מחית הבשר אשר

פרח בנגע ,דבכל אלה הלאו הוא במעשה של התלישה
עצמה ,ושפיר לוקה דזה הוי עבירת לאו שיש בו מעשה,
משא״כ בגילוח שיער הנתק ,ואף אס גילתם בתער דעובר
במעשה גילוח זה על הלאו דגילוח הנתק ,בכל זאת כיון

דאין השערות אלה עצמם סימני טומאה ,ואין במעשה
תגלחתס עבירת הלאו עצמו של תלישת סימני טומאה ,אף
דעל ידי כך ימנע מאתנו הכרת הפשיון ונגרם בזה תלישת
סימני טומאה של הפשיון ,בכל זאת כיון דבתלישת סימני

הפשיון ע״י מניעת ההכרה אין בו מעשה ,ואף דחלישת

סימן טומאה זה נגרס ע״י מעשה הגילוח של שיער
הנתק ,וגילוח זה עצמו הוי מעשה לענין עבירת הלאו

אמנם גס הראב״ד דחולק על רבינו כאן וסובר דנטילת

דגילוח הנתק ,בכל זאת לא חשיב מעשה לענין תלישת

החפץ הוי מעשה לענין עבירת הלאו דלא תחמוד,

סימן טומאה דפשיון .ומשוס דסביר׳ לי׳ לרבינו דכוונת

גס הוא תפס שיטתו בזה ,דפרק עשירי מהלכות טומאת

התורה בזה דאין לוקין רק על לאו שיש בו מעשה היינו

צרעת הלכה א׳ פסק רבינו דהמגלח את הנתק לוקה

שהמעשה יהי׳ בגוף עבירת הלאו זה שלוקין עליו ,ובגרס

דכתיב [ויקרא יג ,לג] ואת הנתק לא יגלח ,ואינו לוקה עד
שיגלח כל הנתק בתער .והשיג עליו הראב״ד וז״ל א״א

תלישת סימן הפשיון על ידי תלישת שיער הנתק אין
במעשה עצמה של הגילוח עבירת הלאו של תלישת סימני

טעה בזה דבגילוח של גוף הנגע כתיב והתגלח ,ודרשו
משינוי לשון דוהתגלח דגילוח הנגע הוא בכל דבר ,וע״ז

טומאה ,דהשערות אלה עצמם אינם סימן טומאה רק
דע״י תגלחתס נגרם תלישת סימן הפשיון ואין זה לאו שיש

נאמר ואת הנתק לא יגלח .הרי גם בלאו דגילוח הנתק

בו מעשה.

ג״כ איסורו בכל דבר דהא אגילוח הנגע דכתיב ברישא

דקרא קאי .ועוד שהוא כתולש סימני טומאה שאין הפשיון

ולדעתו זה פסק בראית פנים ריקם בעזרה ,ובירידת
מצרים ובהיותו שס החליט בדעתו להשתקע

ניכר בו ע״כ.

שס ,וכמו כן בקנה חפץ בהפצר מחבירו ,דבכל אלה אף

והנה ההשגה השני׳ שכתב הראב״ד ללקות אגילוח הנתק

שיש בהס מעשה בכל זאת כיון דאין המעשה בעצס עבירת
הלאו רק דע״י המעשה נגרס עבירת הלאו אינו לוקה.

שלא בתער מחמת תולש סימני טומאה הוא אף
אס נאמר בגוף איסור הגילוח כדעת רבינו דאין לאו גילוח

והראב״ד דסובר דלא מיבעיא בגילת שיער הנתק בתער
דודאי לוקה שתיס אחת משוס גילוח הנתק ואחת משוס

הנתק רק בתער ,וע״ז השיג הראנ״ד בהשגה השני׳ דאף
אס נאמר דעל גוף גילוח הנתק אינו חייב רק בתער ,בכל

תולש סימני טומאה דפשיון ,אלא אף אס גילחס בדבר

זאת הלאו של תלישת סימני טומאה הבא ע״י גילוח הנתק

אחר שלא בתער ,וגס אס נאמר דעל לאו של גילוח הנתק

עכ״ס הוא בודאי בגילוח בכל דבר כמו בגילוח בשל תער.

אינו חייב רק בתער ,וא״כ אין בעצם גילוח זה שלא בתער

ולפ״ז לדעת עצמו של הראב״ד דגם על גוף הלאו של
גילוח הנתק עובר בגילוח בכל דבר הרי לוקה על כל גילוח

שוס עבירת לאו מצד עצמו ,בכל זאת כיון דע״י מעשה של

נתק שתים ,אחת משוס הלאו דגילוח הנתק ואחת משוס

תגלחת שערות אלה נגרס תלישת סימן הפשיון הרי
המעשה של התגלחת חשיב מעשה גס לענין עבירת הלאו

תולש סימני טומאה ,ורבינו דסתס וכתב דעל גילוח הנתק

דתלישת סימן הפשיון .הרי לנו דלדעת הראב״ד אין

בתער הרי הוא לוקה משוס לאו דואת הנתק לא יגלח ,ולא

קפידא בלאו שיש בו מעשה שיהי׳ המעשה דוקא בגוף
עבירת הלאו ,רק כל עבירת לאו אשר בא ע״י מעשה

בפירוש דלדעת רבינו אף בגילוח הנתק בתער אינו לוקה

חשיב לאו שיש בו מעשה .ועפ״י זה השיג גס כאן בלקיחת

הזכיר כלל בזה מן לאו דתולש סימני טומאה ,הרי לך
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המלך

תרסא

חפץ בהפצר דלוקין על לאו דלא מחמוד ,ואף דהנטילה

יהי׳ מהני המחילה שמחל לו אח״כ .וגדולה מזו אף

הי׳ מדעת בעלים ואין בעצם הנטילה עבירת הלאו ,בכל

בהשבה גמורה שהשיב לו אח״כ כשלקחו לרשומו הדבר
ברור דלא מיתקן בזה עבירת הלאו דלא תחמוד ,דלאו זה

זאח כיון דע״י הנטילה בא עבירת הלאו דלא חחמוד חשיב
הנטילה מעשה להיות לוקין עליו .אבל קשה על הראב״ד

לא הונח עיקרו על המעשה רק על הדיעה והמחשבה

דלפ״ז הי׳ להשיב על דברי רבינו גס בראית פנים ריקם

אשר תצא מכח אל הפועל ע״י מעשה ,ומעוות זה לא יוכל

בעזרה ובירידת מצרים דכתב רבינו בהם דאין לוקין

להתקן כלל בהשבה ,וכמו שאכריע עוד לקמן בענין זה,

עליהם ולדעת הראב״ד גס בשתי אלה לוקין ,ולמה שתק

וכיון דאין הלאו זה מתוקן בהשבה אזי ממילא אין חילוק

שם מלהשיג על פסקי רבינו מאומה.

בין פרוטה לפחות מפרוטה ועל הלאו דלא תחמוד עובר

*

*

*

נסתפקתי בעבירת לאו דלא תחמוד אס הפציר והכביד
רעים על חבירו על חפץ פרטי_שאיץ_בו שוה

פרוטה ולקחו ממנו אס עובר בזה על לאו דלא תחמוד או
לא .והנה לפי מה שהכרעתי לעיל בסמוך הלכה ו׳ לבאר

הדבר היטב דעיקר הלאו דלא תגזול הונח גס על פחות
משוה פרוטה ,וכמו כן כתב רבינו שם בהדיא דהגוזל את

חבירו פחות משוה פרוטה אעפ״י שעבר אינו בתורת
השבה .הרי לך בפירוש דבשעת הגזילה עובר גס על פחות

משוה פרוטה ,רק ביון דבלאו דלא תגזול היתה מטרת
כוונת התורה על עצס הגזלה ,למען לא ישלחו בעולתה
ידיהם ליקח חפצי אחריס בחזקה שלא מדעת בעליו
לרשותו ,ואס לקחם מחויב להשיב לרשותם ,ולכן בפחות

משוה פרוטה דאמדוהו חכמים דסתמא מחל אזי הוי

כאילו השיב הגזלה וממילא הותקן בו לאו דגזלה .משא׳׳כ
בלאו דלא תחמוד דהיתה מטרת כוונת התורה על ההפצר
והכבדת הרעים ונתינת עינו הרעה בשל אחרים ,ובעצם
איסורים האלה בודאי אין חילוק בין פחות מפרוטה ובין

פרוטה ,דהא גס בלאו דגזל עצמו עובר בשעת הגזלה גס

בכל ענין.
אחר זה ראיתי ונחתי אל לבי דמבלעדי כל זה הלא

מתכונת הלאו דלא תחמוד מצד עצמו הוא מוכרע

דאין בו חילוק בין פרוטה לבין פחות משוה פרוטה ,דכיון
דאנן קיימינן דאף בנתן דמים ואפילו נתן כפלים מדמי
שוי׳ החפץ כל שהיה ענין הלקיחה ע״י הפצר והכבדת
רעים עובר בלאו דלא מחמוד ,וכיון דנתינח הדמים בכסף

מלא לא מהני להפקיע הלאו דלא תחמוד מה לי אס החפץ
הוא שוה פרוטה או לא ,הלא כל החילוק שבין פרוטה
לפחות מפרוטה הוא רק בערך הממון ,אבל בעבירת לאו
זה אין בו שום לתא בדבר הנוגע לממון ,דהא הממון
החזיר לו עוד יותר מכדי שויו ,וכל ענין הלאו הוא בחמדת

החפץ כמות שהיא ,ומה לי אם הוא שוה פרוטה או פחות
מפרוטה .ובפרט דאנו רואים דבלאוין אלה דלא מחמוד

ולא תתאוה כלולים יחד עניניס אשר אין בהם מקום לחלק
בהן בין פרוטה לפחות מפרוטה ,ובפירוש אמרה תורה

!שמות נ ,יד] בסיום אזהרות האלה וכל אשר לרעך ,ואין
ספק דגם דבר שאין בו שוה פרוטה דעכ״ס כל אשר
לרעהו קרינן בי׳.

על פחות מפרוטה ,ובפירוש אמרו בגמר׳ בפרק ד׳
מיתות (סנהדרין דף נ״ו ע״א) על גזל פחוח מפרוטה

ועפ״י הסברת דברים האלה לא די כי מסולק מעל רבינו
תלונות ההשגה שהרבה להשיב עליו הראב״ד ז״ל

דצערא בשעתיה מי לית לי׳ .הרי לך בפירוש דרוצה אדם
בקב שלו ואף אס הוא פחות מפרוטה ,וכיון דתחילת
עבירת הלאו דלא תחמוד עבר על פחות מפרוטה כמו על

על אשר כתב דאינו לוקה על לאו זה משום שאין בו
מעשה ,וכמו שביארתי שם במקומו דדברי רבינו נכונים
לדעתו דסבירא לי׳ דמעשה דנטילת חפץ לא חשיב מעשה

פרוטה מה מהני המחילה דמחל לו אח״כ על פחות

לענין מלקות דלא תחמוד .אלא אף דיש תמיהה רבתי על

מפרוטה הלא איסור׳ דכבר עבר עבר ,ובודאי לא עדיף
המחילה שמחל לו המוכר אח׳׳כ יותר מרצונו ודעתו

הראב״ד שכתב הטעם דאין לוקין על לאו דלא תחמוד

הגמורה שנתרצה המוכר מרצון גמור בשעת המקח ,ולא
זכר ולא פקד הלוקח אז בשעת המקח עם המוכר
מהכבדת הרעים שהכביד הלוקח עליו מאומה ,ובכל זאח
כיון שהתחלתו הי׳ ע״י הפצר והכבדת רעים שוב אינו
מועיל שוס רצון ודעת המוכר כלל ,וכיון שרצון גמור של
המוכר אשר נתרצה בשעת המקח לא מהני ומשוס
דתחלתו היה ע׳׳י הפצר והכבדת רעים (לא מהני) ,ואיך

משוס שחייב בתשלומין .ופשטות דבריו אלה מורים כוונתו

דעל לאו הניתן לתשלומין אין לוקין עליו ,ואיך עלה

במחשבה הזכה של הראב״ד דחיוב התשלומין פוטרים
ממלקות ,הלא גוף התשלומין אינם פוטרים אוחו מעבירח

הלאו ,ואיך יהיה חיוב התשלומין עצום כחו מהתשלומין

עצמן ,ואנו רואין דגוף עבירת הלאו הונח לכתחילה אף
אס נותן כסף מלא דמי שווי החפץ ,ושוב אין עוד כאן
שוס לתא דתשלומין ,ובכל זאת עובר על הלאו דגזרת

יד

תרסב
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המלך

החפץ מדעתו ורצונו של המוכר בא ליד הלוקח ,רק דלרבא

התורה כך הוא ,ולאו זה דלא מחמוד דומה בתכונתו כמו
שאר אזהרת לאורן של כל האישורים כולם !כגון] דאכילת

דאמר דכל מלתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא

חלב ודס וחמץ וכדומה דלוקין על מעשה אכילתן ,וכמו כן

מהני ,וכאן אמר רחמנא דלא יחמוד בשל חבירו להכביד

אס היה מעשה בלאו דלא תחמוד הי׳ לוקין עליו ולא היה
לחיוב התשלומין שוס ענין עם חיוב המלקות של הלאו.

עליו לקחתו מידו ,והוא עבר לקחת חפץ מיד חבירו ,על

ואף אס נאמר דכווכת הראב״ד הוא על חזרת גוף החפץ
דמנתק הלאו לפטרו ממלקות ,ובאמת שיוס דבריו
מורים בדעחו כוונה זו ,דכתב שהרי הוא כגזלן שחייב

כן לא אהני מעשיו והוי כאלו לא לקחו ,וממילא קאי
לחזרה כמו כל חפצי חבירו אשר באו לרשותו של אדס שלא
בדרך גזלה כלל ,אבל אין לחזרה זו כח השבה לתקן ולנתק

את הלאו ולפטרו מהמלקות של הלאו אשר נתחייב
בלקיחתו.

להשיב את הגזלה ולפיכך אינו לוקה וגם זה חייב להשיב

החפץ לבעלים ע״כ .אמנם גס זה תמוה ,דאף אס נאמר
דשבירא לי׳ להראב״ד דהיכי דלא אמר המוכר רוצה אני
והלוקח עובר על לאו דלא תחמוד גס המכירה בטלה
וצריך להחזיר החפץ ,בכל זאת אין כח בחזרה זו לנתק

*

*
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אחר אשר כתבתי דברים האלה ראיתי דבשברא זו עצמה
שהסברתי מחולקים המה הראב״ד ורבינו ,וגס בזה
תפס רבינו והראב״ד בהשגתו שהשיג עליו כל אחד שיטתו

הלאו ולפוטרו ממלקות ,ואין זה דומה להשבה דגזלה,

ודעתו .דבהלכות מלוה ולוה פרק שלישי הלכה ד׳ פסק

דבגזלה ההשבה הוא בכח העשה דחייבה אותו תורה לתקן
הלאו בכך ולהשיבו ,ואף לאביי דס״ל !חמורה ד ,נ] דכל

רבינו בלאו דלא תבוא אל ביתו לעבוט עבוטו דאס עבר
הבע״ח ונכנס לבית הלוה ומשכנו או שחטף המשכון מידו

מלתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהני ,בכל זאת

בזרוע אינו לוקה שהרי ניתק לעשה שנאמר

בגזלה לא מהני ומחויב להשיב מצד חק התורה דוהשיב,
והשבה זו אשר הוא לתקן הלאו כל זמן שלא ביטל להתיקון

השב תשיב לו אח העבוט כבוא השמש .ואס לא קייס עשה

שבה כגון שאבד המשכון או נשרף לוקה ומחשב דמי

ביטלו ולא ביטלו מנותק הלאו בכך

המשכון ותובע השאר בדין .והשיג הראב״ד על מה שכתב

למ״ד

[מכוח טו ,ב]

לפוטרו מחיוב מלקות שבו.

נשמות כב ,כה]

(ובחידושי על מש׳ תמורה כתבתי וביארתי מה שיש

רבינו דאינו לוקה משוס דהוי ניתק לעשה וזה לשונו ,א״א
שבוש הוא זה אלא מפני שנתחייב באחריותו .וכתב שס

לתמוה בשוגיא שס [חמורה ו ,א] ,דפריך
הגמרא לרבא דאי עביד לא מהני והרי גזל דאמר רחמנא

ה״ה דגם דעת רבינו שחייב באחריותו וכמו שכתב דמחשב
דמי המשכון לבעליו ,רק דהראב״ד מדמה לאו זה ללאו

הגוזל עצים ועשאן כליס אינו

דלא תגזול דכתיב בי׳ והשיב את הגזלה אשר גזל ,ואפילו

חייב להחזירו ,ומשני הגמרא [שאל המם] דכתיב [ויקרא ה ,כג]
אשר גזל אם כעין שגזל יחזיר ואס לאו לא יחזיר .ומאי

אין הגזלה בעין כיון שהוא נתחייב באונסיה ה״ז לאו

לא תגזול וחנן [ג״ק צג,

p

פריך הגמרא לרבא ,הא כל כמה דלא ידע המקשן עדיין
מדרשה זו דאשר גזל קשה קושיא זו גס לאביי ,דהא בגזל

אין שוס חילוק כלל בין רבא לאביי ,ואף לאביי לא מהני

שניתק לתשלומי ממון ואין לוקין עליו ,ואף זה שבא אל
בית בעל חובו למשכנו כיון שהוא חייב בתשלומיו אם נאנס

המשכון פטור הוא מן המלקות .ודעת רבינו הוא שאין זה
דומה לגזלה ,ואין זה לאו שניתק לתשלומין ,שהרי לא

ומחוייב להחזיר הגזלה ,דמקרא מלא דיבר הכתוב [שם]

אסרה תורה להעבטת עבוט מחמת הפקעת ממון חבירו

והשיב את הגזלה ,ובין לרבא ובין לאביי קשה קושית

שהרי בחובו הוא נוטלו ואין זה לא גנב ולא גזלן ,אלא

הגמרא זו דלמה בגזל עציס ועשאן כליס לא יחזיר ,ואמאי

גזרת הכחוב היתה שלא יעשה כל אדם דין לעצמו ,ואין זה

מהני השינוי והא כתיב והשיב ,אלא על כרחך דיש איזה

לאו הניתן לתשלומין שהרי הלוה והמלוה אין מחליקתן

לימוד על זה דשינוי יהיה פוטר אותו מחזרה ,ולימוד הזה

עכשיו בממון ,אבל הוא לאו הניתק לעשה ולכן אס לא

יהיה מה שיהיה כאשר פוטר מחזרה לאביי מכח עשה

קייס העשה שבו לוקה ע׳׳כ.

דוהשיב כמו כן פוטר לימוד זה מחזרה גס לרבא מכח

הסברא דאי עביד לא מהני).

והנה לאו דלא תחמוד דמיא ממש בתכונתו ללאו דלא
תבוא אל ביתו לעבוט עבוטו ,דגס בלאו דלא

הפקעת

אמבט כל זה לא שייך רק בהשבה דגזלה ,דעשה

תחמוד אין האזהרה

דההשבה הוא מכח הלאו דלא תגזול ,משא״כ
בלאו דלא תחמוד ,דאף אם המכירה בטלה ומחזיר החפץ

הראב״ד דמדמה לאו דהעבטת עבוט ללאו דגזל ,וגס
העבטת עבוט אף אם נשרף ואין בידו לקיים עשה דהשב

לבעליו מ״מ אין השבה זו מצד לתא דגזלה ,דגוף הבאת

תשיב אינו לוקה ,ומשוס דהוי לאו הניתק לתשלומין ,ולא

מחמת

ממון,

ולדעת

יד
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מסתבר לי׳ לחלק מן העבטת עבוט ללאו דגזל להוא

מחמת הפקעת ממון ,לכן גם בלא תחמוד נתן הראב״ד

שוב

המלך

תרסג

ראיתי דעפ״י דעת וסברא זו של רבינו ניחא פסקו
של רבינו בפרק י״ג מהלכות שמטה ויובל הלכה י׳

הטעם דאינו לוקה משוס דניתן לתשלומין .אבל רמנו

שפסק בבן לוי שנטל חלק בביזת ארץ ישראל דהרי הוא

דסובר בלאו דהעבטת עבוט דאס נשרף המשכון הרי הוא

לוקה על לאו דבארצס לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם

לוקה ,ולא חשיב ללאו זה לאו הניתן לתשלומין ומשוס דאין

[במדבר יח ,כ] .והרא״ה בספר החינוך סימן תק״ה
הביאו המ״ל שס חולק על רבינר וסובר דאינו לוקה על
לאו זה ומשוס שניתן להישבון .ואולס לדעת רבינו וסברתו

האזהרה בהפקעת ממון ,לכן גס הלאו דלא תחמוד לא
חשיב רבינו ללאו הניתן לתשלומין ,דגם הלאו דלא תחמוד

אינו מחמת הפקעת ממון ,ולכן כתב רבינו הטעם בלאו

דלא תחמוד דאינו לוקה משוס דהוי לאו שאין בו מעשה.

שהסברתי כאן ניחא גס שס ,דכמו דאין השבח החפץ
מתקן הלאו דלא תחמוד ,ומשוס דאף דהלאו זה הוא
בדבר שבממון בכל זאת עיקרו ושרשו אין בו שוס לתא

ואולם בכל זאת דעת הראב״ד נשאר תמוה בכל אופן,
דאף לשיטתו ולדעתו בהעבטת עבוט דהוי לאו
הניתן לתשלומין ,היינו משוס דהתס אף דאין אזהרת הלאו

מחמת הפקעת ממון ,בכל זאת כיון דגס כשהמשכון הוא
בעין אין עליו חיוב ההשבה מצד עצמו ,ואף לרבא דסבר

דממון כלל ,דהא אף אס גוף החפץ ניקח מדעת בעליו,

וגס אף אס נתן כפליים מדמי שויו עובר על לאו זה ,על
כן אין הלקיחה רק פעולה לעבירת הלאו ,אבל עצס הלאו

מונח בהחמדה וההפצר ,ועיקרו של לאו זה הוי כמו לאו

בכל מקוס דאי עביד לא מהני מודה בהעבטת עבוט דגלי
רחמנא בפירוש קרא דאינו חייב להחזיר ,וכדמסיק הגמרא

דשבועת שוא דאין בידו לתקן בהשבה דמה שעשה עשה.
וכמו כן התם בלאו של וחלק לא יהיה לך בתוכס ,דאף
דלאו זה נוגע לדבר שבממון ,בכל זאת אין עיקרו של הלאו

בסוגיא רפ״ק דתמורה [ו ,א] ,וכל חיוב השבה דמחויב
להחזיר כסות יום ביום וכסות לילה בלילה הוא רק מכח

בהממון ,דהא אף אס התרצו והסכימו כל ישראל ליתן

עשה דהשב חשיב ,ולכן גס אס נשרף המשכון אזי מלבד

להס חלק בביזה אין הדבר בידם ,אס לא שנטלו כל אחד

מישראל חלק דרשות להס אז ליתן אח״כ חלקס במתנה

חיוב התשלומין אשר על המלוה מצד עצמו לשלם היתרון

לבן לוי ,אבל להתרצות לתח להם חלק בביזה אין רצונס

העולה דמי שיוי המשכון יותר מדמי חובו ,מוטל עליו עוד

והסכמתם של כל ישראל בזה מאומה ,דהתורה הקפידה
שלא יטלו הלויס חלק בהביזה ואין ביד כל ישראל כולם יחד

חיוב נוסף מצד עשה דהשבה דמחויב עכ״פ להחזירו
בזמנו ,והשבה זו שפיר מנתק הלאו ,ואף אס נשרף ואין
בידו לקייס העשה בהשבה בעינא מחויב לשלס ולהחזיר

להלוה דמי׳ עכ״פ .וכיון דיש לתשלומי המעות חיוב נצמח
מצד העשה דהשבה בעינא ,והעשה דהשבה בעינא בא
לתקן הלאו דלא ללקות עליו ,לכן גס התשלומין הבאים
מכח העשה פוטרים ג״כ ממלקות .אבל בלאו דלא תחמוד
דאף כשהחפץ בעין לא נזכר בו שוס השבה בתורה ,ואף
אס נאמר דעבירת הלאו מבטל המכירה ומחויב להחזיר

עביד לא מהני,
החפץ ,אזי אותו החזרה הוא רק מכח
ולאביי דסובר דמהני הרי באמת אינו צריך להחזיר לו.

וכיון דגם כשהחפץ בעין אין שוס חיוב השבה מצד איזה
אזהרה פרטית אשר עליו מן התורה אין בהשבה זו כח
לנתק הלאו ,ומכ״ש דאין לתשלומין אשר נצמח מההשבה
בעינא כח לפטור את הלאו ממלקות ,ומבלעדי כל אלה אין
בידינו לומר כלל טעם של פטור מלקות בלאו דלא תחמוד
משוס דניתן להשבון ,דהלא בלאו זה כלולים יחד שדה
ואשה ,ובאשה לא שייך גזלה והשבה כלל ,וגם קרקע אינה
נגזלת [3״ק קיז ]3 ,וכל היכא דאיתא ברשוחא דבעליס הוא,
ודעת

*
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להסכים בדבר אשר הוא נגד חק התורה ,וממילא אס

עברו ולקחו חלק בביזה עברו תיכף על גזרת התורה ,ואף

אס השיבו אח״כ אין הלאו מתוקן בזה והלאו שעברו
בהלקיחה כבר עברו .וכל ענין השבה אשר מצינו דמתוקן

בו עבירת הלקיחה הוא רק היכי דאיסור הלקיחה תלוי

בדעת הבעלים אשר לוקח הדבר מהם שלא מדעתם ,דבזה
אמרינן דכיון דבהשבה נתרצה דעת בעלים בכך הרי הוא

ממילא כאלו לא לקחו מעולס .משא״כ כשעבירת הלקיחה
אינו תלוי בדעת בעלים ,רק שעבר במעשה הלקיחה על

דעת קונו ,מה מהני ההשבה אשר השיב לבעלים ונתרצה
בזה דעת הבעלים ,הלא לא היתה העבירה בהעברת דעת

בעלים ,רק בהעברת דעת קונו שעבר במעשה הלקיחה,
והעברה על דעת קונו שעבר במעשה הלקיחה כבר עבר,
ואין עבירה זו מתוקן בהשבה כלל ,וכמו דאין עבירת
שבועת שוא מתוקן בהשבת הממון אשר נשבע עליו לשקר.
הן אמח כי רבינו סייס שס בדין זה דבן לוי שנטל חלק
בביזה לוקה ,ואס נטל נחלה בארץ מעבירים אותה
הימנו .ופשטות דברים אלה מוריס דרכינו מחלק בין לקח

מן ביזת הארץ מטלטלין ובין לקח קרקע ,ובלקח מטלטלין

תרסד
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אינו צריך להחזיר כלל ולוקה ,ובלקח קרקע דמעביריס

פוטרתו ממלקות ,רק דבנטל חלק בקרקע גס מבלעדי

אוחה ממנו אינו לוקה .ולפ״ז בלא״ה אין מקום לקושית

כללא דכל מלתא אין בלקיחתו ממש ,דלא יצויר כלל

הס׳ החינוך כלל ,דיש בידינו לומר דטעמו של רבינו הוא
דבביזת מטלטלין לוקה משוס דאינו ניתן להישבון כלל,

בקרקע לקיחה שלא כדין וכמו שביארתי והוי כאלו לא
לקחו ,ולכן כתב רבינו דמעבירים אותה ממנו ולא כתב

דחייב להשיבו ,משוס דבדבר שלא לקח לא שייך בו לשון

ובביזה קרקע דניתן להישבון באמת אינו לוקה .אמנם
א״א לומר כן בכוונת רבינו ,דעל כרחך ס״ל לרבינו דבין

השבה ,וכיון דבקרקע הוי כלא לקחו כלל הרי ממילא לא

בביזת קרקע ובין בביזת מטלטלין אין ההשבה פוטרתו

שייך בו חיוב מלקות כלל.

מחיוב מלקות שנתחייב על הלאו דלקיחה ,והא דבקרקע

מעבירים אותה ממנו ואינו לוקה אין ההעברה והפטור
מלקוח משום חיוב השבה ,רק משוס דבלקיחת חלק בביזת
קרקע הוי כאלו לא לקח כלל ,וכמו דקרקע אינה נגזלת
!נ״ק קיו ,ק כמו כן אין קרקע ניקחת בשום צד לרשות אחד
שלא כדין.

ובאמת יש בכתובים אצלי דבגזלת קרקע אף מבלעדי
מה שניתק הלאו דלא תגזול ע״י העשה דוהשיב
את הגזילה לא הי׳ לוקין עלי׳ ,משוס דקרקע אינה נגזלת
והוי כאלו לא גזלה כלל ועל מה יהי׳ לוקין ,וכמו כן בכל
לקיחת קרקע לרשותו שלא כדין הוי כאלו לא לקחה כלל,
אבל בביזת מטלטלין דהלקיחה לרשותו מהני עכ״פ כמו

ודע דדבר זה הוא תמוה מאוד בעיני דברפ״ק דחמורה
[ו ,א] טרח הגמרא כל כך למצוא מקוס דאיכא
בינייהו בין אביי לרבא בפלוגתא זו דכל מלתא דאמר
רחמנא לא תעביד אי מהני או לא מהני ,ולמה לא הביא
הגמרא דאיכא בינייהו דין זה דבן לוי שעבר ולקח חלק
בביזת מטלטלין ,דחיוב השבה לא נאמר בהו בחורה וגס
אין לה בעליס אשר נאמר עליו שיהיה לו דין גזלן ,ובכל

זאח לרבא דאי עביד לא מהני גס כאן לא מהני לקיחתו,

וממילא יחולק בין כלל ישראל כאילו לא לקחו הבן לוי
עדיין ,ולאביי דמהני גס כאן מהני לקיחתו ויוחלט החלק

שלקח ביד הלוי .ותמי׳ זו אלימתא הוא מאוד ונצבת כמו
נד על סוגיא דתמורה שהבאתי ,דבדבר זה לא מצינו שום

גזלת מטלטלין לרשותו הלכך נתחייב מלקות בלקיחתו ואין

לימוד בתורה לשום צד לא שיהיה מהני או שלא יהיה

ההשבה פוטרתו מחיוב מלקות ,ומשוס דאין להשבה שום
ענין ללאו דלקיחה כלל וכמו שביארתי .דאלת״ה ואס נאמר

מהני ,ותליא רק בסברת פלוגתחס של אביי ורבא ,ואין לנו
איכא ביניהו בין אביי לרבא גדולה ויתירה מזו ,וצריך עיון.

דהטעס דבנטל חלק בביזת קרקע מעבירים אותה ממנו
ופטור ממלקות משום חיוב השבה הוא א״כ בביזת
מטלטלין נמי יחזיר הביזה ולא ילקה ,דלענין חיוב השבה

שם באותה הלכה

מה לי ביזת קרקע או מטלטלין ,דבשניהס כיון דהלקיחה

וכתב

היה שלא כדין וכל לקיחת ממון שלא כדין הוי כמו גזל
והלוי חייב להחזיר כל מה שלקח ויחולק בין כלל ישראל.

ואין לחלק ולומר דלקיחה זו אינו דומה לגזל ,ומשום
דבגזל יש לו תובעים ,אבל בלוי שעבר ולקח מביזת

הארץ ,דבשעה שלקח הלוי החלק שלא כדין לא הי׳ להביזה
עדיין רשות בעלים ,ואחר שלקח הלוי לרשותו אף

שהלקיחה הי׳ שלא כדין מ״מ לא נאמר בי׳ השבה ,ומהיכן

יהי׳ חל על הלוי חיוב החזרה .דזה אינו ,דהא אנן קיי״ל
כרבא

[תמורה ד]3 ,

דכל מלתא דאמר רחמנא לא תעביד אי

עביד לא מהני ,ואין לך שוס ענין אשר שייך בו כללא
דרבא זו יותר מענין זה .אלא ודאי דבאמת גס בביזת
מטלטלין חייב להחזיר ,ומכח כללא דרבא דכל מלתא כו׳,

הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר
[שמוח כ ,יד] לא תחמוד.

הראב״ד ע״ז וז״ל א״א ולא אמר רוצה אני ע״כ.
וה״ה כתב על דברי הראב״ד אלה וז״ל ,דעת

הראב״ד ז״ל הוא דאס אמר רוצה אני מקחו קייס ,דלא
גרע המכירה דע״י ההפצר דברים מתלוהו וזבין דזביני׳

זבינא ,וכדאית׳ בפרק י׳ מהלכות מכירה [הלכה א] ,וכיון
שכן אין בו לאו .ולא כן דעת הרב ז״ל אלא מקחו קייס
אעפ״י שעבר .ואע״ג דאמר רבא בתמורה [ד ,נ] כל מלתא
דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני ,והאי דלקי על
דעבר אמימרא דרחמנא ,הרי הוא כעין גזל צמר ועשה

ממנה בגדים שאינו משלם רק כשעת הגזילה ,וקנה הדבר

בשינוי כדאית׳ התס [תמירה

ו ,א],

אף כאן קנה בדמים,

עכ״ד דברי הרב המגיד.
ונוראות נפלאתי על כל דבריו אלה של ה״ה ז״ל ,דאיך

רק דאין חזרה זו פוטרתו ממלקות וכפום כללא דרבא דלא
מהני ,והאי דלקי משוס דעבר על מימרא דרחמנא .והא

אני עובר בלאו דלא תחמוד ומקחו קייס אעפ״י שעבר,

דלא לקי בקרקע ,משוס דהחזרה בקרקע אינו משוס כל

והלא גמרא ערוכה הוא בפרק הכונס (ב״ק דף ס״ב

מלחא דאמר רחמנא לא תעביד ,דחזרה זו ודאי לא היה

ע׳׳א) דאמר ליה ר׳ אדא ברי׳ דר׳ אויא לר׳ אשי מה בין

עלה בדעתו דדעת רבינו הוא דאף באמר רוצה

יד

המלך

גזילה ואבירה פרק א הלכה ט

גזלן לחמסן ,אמר לי׳ חמסן יהיב דמי גזלן לא יהיב דמי.
אמר לי׳ אי יהיב דמי חמסן קרית לי׳ ,והא אמר ר׳ הונא
תלוהו וזבין זביניה זבינא ,לא קשיא הא דאמר רוצה אני

הא דלא אמר רוצה אני .הרי לך בפירוש דשתי אלה

תרסה

ולפרש להורות לנו דעתו דזה הוא דוקא היכי דלא אמר

רוצה אני ,ולמה השמיט הראב״ד מלפרש לנו דעתו זאת
גס בפרק עשירי [כהלכה א] גבי עצם הדין של קיום
המכירה במכירת אונס דהוא דוקא כשיאמר רוצה אני .וכל

אגודים יחד ,ואף אס יהיב דמי בכל זאת אם הוא חמסן

זה מורה לנו דלענין קיום המכר גם הראב״ד סובר דאין

ועבר על לאו דלא מחמוד אין זביני׳ זבינא ,ומדזביני׳ זבינא

חילוק בין אמר רוצה אני או לא דהמכירה בכל ענין
קיימת ,ואף דלא אמר רוצה אני ועבר על לאו דלא תחמוד

עובר על הלאו דלא תחמוד כלל ,וע״ז השיב לו ר׳ אשי
דהא דתלוהו וזבין הוי זבינא מיירי באמר רוצה אני,
וברוצה אני אינו עובר על לאו דלא תחמוד.

אין עבירת הלאו מבטל המכירה ,ודלא כדעת הרב המגיד

על כרחך דבדיהיב דמי אינו קרוי חמסן ,וממילא אינו

שהבין בדעת הראב״ד.

איברא דאם נאמר בדעת רבינו והראב״ד דמשוס כך

תמוה והפלא דאיך נעלם ממאור עינו של הרב
המגיד כל סוגיות הגמר׳ זו דפרק הכונס,

השמיטו שם בדין קיום מכירת אונס אמירת
רוצה אני משום דדעתס הוא דהמכירה קיימת אף בלא

דבסוגיא זו שקיל וטרי אמוראי בענין זה עצמו אשר עלה

אמירת רוצה אני ,א״כ יהי׳ הא גופא קשה דהלא כל כתו

במחשבה לפני ה״ה לחלק בין דעת רבינו לדעת הראב״ד.

וחילו של דין זה דבמכירת אונס קיימת המכירה הוא רק
מכת סברא דכל דמזבין אי לאו דאנסי׳ זוזי לא הי׳ מזבין

וביותר

גס מה שכחב ה״ה לדעח רבינו דמש״ה אין המכירה
בטלה מחמח עבירת הלאו ,ומכח כללא דרבא דכל מלתא
כו׳ ,משוס דהוי כמו גזל צמר ועשאן בגדים דקנה ואינו
משלם רק דמיהם כשעת הגזילה .הנה דברים האלה המה

תמוהים ומוקשים מאוד ,דהלא מן קנין שינוי זה עצמו

אלא אגב אונסא גמר ומקנה ,וממילא אין בו אלא כעין

דבר הלמד ממנו ,וכמו דבכל מכירה מחמת אונס דוחק
מעות הרי אומר המוכר עכ״ס בשעת המכר דהוא מרוצה
במכירה ,וא״כ ממילא גס בכל שאר אונס הסברא הוא

פריך הגמר׳ רפ״ק דתמורה נשם] לרבא דאמר דכל מלתא
דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני ואמאי מהני

דבעינן ג״כ שיאמר המוכר עכ״ס דהוא מרוצה במכירה
דהרי לא עדיף ממקום דאתי מיני׳ .גס פשטות הסוגיא

השינוי לקנות ,ומשני [שאגי החס] דכתיב !ויקרא ה ,כג] אשר
גזל אס כעין שגזל יחזיר ואס לאו לא יחזיר .הרי לנו בהדיא
דעל קנין שינוי יש לנו לימוד פרטי בקרא דגלי רחמנא

דפרק הכונס מורה ג״כ דבחלוהו וזבין והמוכר לא אמר

שיהי׳ קנין זה מהני ,ומה ענין לימוד זה דאשר גזל כעין
שגזל הבא על קנין שינוי אצל קנין מכירת אונס והפצר,
ודברי הרב המגיד אלה המה תמוהים ומופלאים מכל צד.

רוצה אני גוף המכירה בטלה וכמו שביארתי למעלה.
אמנם הנראה לדעתי לבאר כל זה ,דודאי מצד הסברא
אס תלוהו וזבין לא הי׳ מצד עצמו זבינא אזי
בודאי בזה שנוגע לקיום הקנין בין אדם לחבירו גס אמירת

רוצה אני לא הי׳ מהני ,דמה מהני מוצא שפתיו בדבר זה

גם יש לחקור לדעת ה״ה שהבין בדעת רבינו דאף

אס לבו בל עמו ואין פיו ולבו שוין ,והלא אנן קיי״ל

דבאמר רוצה אני עובר על לאו דלא תחמוד ,בכל זאת
אין עבירת הלאו מבטל קנין המכר ,איך הוי הדין בלא

רז ,ד כהגה״ה] דבדבר שבממון היכי דאיכ׳ אומדנא דמוכח
אף דברים שבלב הוי דברים ,ובתלוהו וזבין אין לך אומדנא

אמר רוצה אני אם המכירה קיימת או לא ,דאס אין עצם
עבירת הלאו מבטל הקנין למה יבוטל הקנין באם אמר

דמוכח גדולה מזו דיש בלבו כך דמפני אונס הוא מוכר.
ואולם תוכן הענין הוא לדעתי דבאמח לא מצינו קפידא

רוצה אני ,ואיזה חילוק יש לענין קיום הקנין בין אמר

בתורה על שוס קנין שיהי׳ בו רצון המוכר דוקא ,ואדרבה

[חו״«

רוצה אני או לא ,והרי בסוגיא דפרק הכונס שהבאתי נסב,
א] מוכח דבלא אמר רוצה אני בטלה המכירה ,דהגמר׳

דמצינו נשטעוח
דהאדס בשבועה פרט לאנוס ,אבל אי לאו קרא ה״א דגם
בשבועה לא בעינן רצון ,ובכל אופן ככל היוצא מפיו יעשה
ולא איכפת לן אם הוא אנוס .וכל הריעותא והגירעון אשר

אמר רוצה אני לא הוי זבינא כלל .הן אמת כי תהלוכות דין
זה בכל מקום שהוא בסתמא נאמר דתלוהו וזבין זביני׳

מצינו באונס דמגרע ומרע כת הקנין אין גירעון זה מצד

מוקי הא דתלוהו וזבין דזביני׳ זבינא באמר רוצה אני ,והא
דקרי לי׳ חמסן מיירי בלא אמר רוצה אני .הרי לנו דבלא

זבינא ,וזה מורה דדעת רבינו הוא דבכל ענין הוי זבינא
בין אם אמר רוצה אני ובין לא אמר .גם אנו רואין דהכא
בעבירת הלאו דלא תחמוד הי׳ הראב״ד נזהר לכתוב

כי,

א] דהוצרך רחמנא קרא [וקרא ה,

p

מניעת רצון המקנה ,רק מצד מניעת דעת המקנה ,דדעה
ורצון שני עניניס שונים הס ,דאס המקנה הוא אנוס אזי
אין בקנין זה דעת עצמו של המקנה ,וכיון דמחוסר דעתו
בקנין הוי דינו של המקנה בקנין זה כמו דין קנין של חרש

תרפו

יד

גזילה ואבירה פרק א הלכה ט

המלך

שוטה וקטן דאין קונים כלום ומשום דלאו בגי דיעה

עליו ,ומשוס דהתורה אסרה להפצר זה .ולענין עבירה

נינהו .ואי לאו דר׳ הונא ה״א דכמו דבכל קנין אונס כיון

הלאו שבין אדם למקום שפיר מסתבר לי׳ להראב״ד דמהני

דמחוסר רצון המקנה כמו כן מחוסר גס דעח המקנה
ותלוהו וזבין לא הוי זביני׳ זבינא.

אמירת רוצה אני .ואף דיש אומדנא דמוכח דאינו כך בלבו,

ולפיכך הסביר לנו ר׳ הונא להוכיח דהדעה והרצון שני
ענינים נפרדים המה ,ויכול להיוח קנין שיהיו
מחוסר בו רצון של המקנה ובכל זאת יהי׳ בו דעת
המקנה ,דהרי כל דמזבין לא הוי רצונו של המוכר

במכירה ,ובודאי נפשו עליו תכאב אס הוא מוכר ביתו או
שדהו מחמת דחקו והוא מוכרח לצאת ממנו ואיש אחר
יקחנו ,ואי לאו דאנסי׳ זוזי לא הי׳ מוכר .אלא על כרחך

דאמרינן דבכדי לסלק אונס המעות מעל עצמו גמר
בדעתו להקנות ,וכיון דיש כאן לעח מקנה לא איכפת לן
מה דאין רצונו בכך ,דאין אנו צריכין בקנין רק דעתו אבל
לא רצונו ,ה׳׳נ אמרינן כן בכל אונס דתלוהו וזבין וכדומה
דבכדי להסיר מעליו מכאוב היסורים האלה גמר בדעתו
להקנות ,וממילא אף דידעינן בבירור דהוא אנוס ביסוריס
ואין רצונו בגמר קני׳ זו ,בכל זאת כיון דגמר בדעתו

להקנות הרי יש כאן דעת מקנה ואין אנו צריכין לרצונו

כלל.
וכיון דביארחי דבכל קנין שבין אדם לחבירו אין אנו
צריכין רצון המקנה רק דעת מקנה לבד ,אזי

ממילא אין לענין קיום הקנין שוס נ״מ בין אם אמר רוצה
אני או לא ,ולכן לא הוזכר כלל בדין של עצם קיום מכירת
אונס מכל ענין אמירת רוצה אני לא בראב״ד ולא בדברי

מ״מ לא מצינו שיהי׳ מהני אומדנא דמוכח בעניני לאוין
שבין אדם למקום ,ואנו אין לנו רק דדבריס שבלב אינם
דברים .ואף בפיגול דיש לנו רבוים בתורה על המחשבה

בכל זאת החליטו התוס׳ בסוף פרק המפקיד (ב״מ דף
מ״ג ע״ב) ד״ה החושב דמחשבה דגבי פיגול היינו דיבור
ולא מחשבה שבלב .וכן הוא בהדיא בספרי פרשת שופטים
פיסקא קמ״ז וז״ל ומנין לקדשים ששחטן חוץ לזמנם וחוץ
למקומם שהוא עובר בלא תעשה ת״ל

!דברים

ח ,א] לא

תזבח לה׳ א׳ כל דבר רע כל דבר שתלוי בדיבור.

(ומהתימא על התוס׳ דבקשו להוכיח ממקומות שונות
דמחשבת פיגול היינו דיבור ולא הביאו הספרי זה דמבואר
כן בפירוש) ,ובפרט היכי דהדיבור הי׳ בפירוש היפוך
מחשבתו ואמר בפה מלא דעובד עבודתו לאוכליו ולזמנו
בודאי אין שוס ספק כלל דאין במחשבתו שחישב שלא

לאוכליו וחוץ לזמנו כלום דלא אתי מחשבה ומבטל דיבור.
וכמו כן הכא ס״ל להראב״ד דכי אמר בפה מלא רוצה אני
הרי אמירה זו מוציאו מידי עבירת הלאו דלא תחמוד ,ואף

דיש אומדנא דמוכח דאינו כן בלבו לא איכפת לן אומדנא
זו לענין עבירת הלאו מאומה דהא אמר בפירוש בפה מלא

דרוצה בכך.
ולדעתי הדבר ברור דגם רבינו סובר בזה כדעת
הראב״ד דבאמר הלוקח רוצה אני מסולק מעל

המוכר עבירת הלאו דלא תחמוד .דמלבד דהוא כן מצד

רבינו .והנה כל זה הוא לענין קיום הקגין ,דבאם היו צריכין
בו לרצון המוכר נם אמירת רוצה אני שהיה אומר המוכר

הסברא וכמו שביארתי ,גס מבלעדי זאת לא יהי׳ רבינו נגד

דברים בלי כוונת הלב אינו מיקרי רצונו במה שנוגע בין

מסקנת גמרא ערוכה דסוף פרק הכונס [3״ק סב ,א],
דמסיק הגמר׳ בהדיא על מלתא דר׳ הונא בתלוהו וזבין

אדם לחבירו .רק דלענין קיום הקנין אין אנו צריכין רצון

דמיירי באמר רוצה אני ואז לא הוי חמסן ,ומשוס דאמירת

רק דיעה וכמו שביארתי ,וממילא אין לענין קיום הקנין
שום מקום תועלת לאמירת רוצה אני בשום צד ,או

רוצה אני של הלוקח מסלק מעל המוכר לאו דלא תחמוד.

והרואה בלשון הראב״ד יראה דלא כתב דבריו דרך השגה,

דאמירתו זו אינו מועיל אם היינו צריכין לה ,או דאין אנו

רק דגם הוא הבין כמו כן גס בדעת רבינו ,רק דרכינו סתס
דבריו והראב״ד פרושי קא מפרש .ולפ״ז אין באמת שוס

הגם דתכונת לאו זה הוא ענין הנוגע בין אדם לחבירו ,בכל

מחלוקת בדין זה בין רבינו ובין הראב״ד ,דלענין עבירת

זאת כיון דעיקרו וכל שורש פעולתו הוא בין אדם למקום

הלאו שניהם סוברים דתלוי רק באמירת רוצה אני ,ובגוף

[חסר כאן גנמ״י].

המכר דעת שניהם שוה דאין לקיום גוף המכר שום ענין

בהכרח עפ״י אונם לא היה מועיל בו ,ומשום דאמירת

צריכין לה כלל .משא״כ לענין עבירת לאו דלא תחמוד,

אמנם

לענין עבירת לאו דלא תחמוד דעצס הלאו אף
דתכונת ענינו הוא בין אדם לחבירו בכל זאת

עיקרו הוא בין אדם למקום ,דהא אפילו יהיב דמי וחבירו
נתנו לו מדעתו ואין הדבר נוגע לחבירו עוד בכל זאת אס

הנתינה הי׳ ע״י הפצר שהכביד עליו ריעיס הרי זה עובר

כלל עם אמירת רוצה אני ,וגוף הקנין בכל אופן קייס בין

אס אמר רוצה אני או לא ,דלא גרע מתלוהו וזבין ,ובתלוהו
וזבין הדבר מוחלט ומוסכם בדעת כולם דהמכירה קיימת

בלי שום רמז וזכר של אמירת רוצה אני וכמו שביארתי.
*

*

*

יד
ועתה

גזילה ואבירה פרק א הלכה י

נבא לבאר ענין הסוגיא דסוף סרק הכונס
שהבאחי דהי׳ פשוט לר׳ אדא למיפרך וכי יהיב

דמי חמסן קרית לי׳ והא אמר ר׳ הונא תלוהו וזבין הוי

המלך

תרפז

להמלט בה מעבירת הלאו ,וכמו בחבלת רחיס ורכב ובגד

א],

אלמנה וכדומה המובא בסוגיא דרפ״ק דתמורה [ו,
דבכל אלה אס הי׳ הלוה מרוצה ונתן להמלוה עבטות אלה

זבינא .הרי לנו בפירוש דשתי אלה אגודים וצמודים יחד,

מדעתו אין בזה מקוס לומר דרצון הלוה פוטרת את

דאס עובר על לאו דלא תחמוד והוא חמסן מגרע עבירת
הלאו גס כת הקנין לבל יהי׳ המכירה קיימת ,ובפרט לפי
מסקנת הגמר׳ דהא דקרי לי׳ חמסן מיירי בלא אמר רוצה

המלוה מהלאו ,רק דהיכי דמשכנו מרצונו של הלוה הרי
זה ענין אחר ,ואין ענינו נוגע כלל לענין הלאוין האלה של
העבטת עבוט וחבלת בגד אלמנה ,דאס הלוה בעצמו רוצה
להבטיח את המלוה על חובו בבטחונות האלה מי ימחה

אני ,ומימרא דר׳ הונא מיירי באמר רוצה אני ,הרי לך
בהדיא דכל מלתא דר׳ הונא דתלוהו וזבין הוי זבינא הוא

בידו הלא רשות ביד כל אדס לעשות בשלו כל מה שירצה,

רק באמר רוצה  sriאבל בלא אמר רוצה אני הוי חמסן

והלכך כל תכונת ענינים של האזהרות האלה הוא רק

ולא הוי זבינא .ובאמת לפי פשטות המסקג׳ דסוגי׳ זו הוא
תמוה מאוד ,דאיך נשמט דבר זה מכל הפוסקים כאשר
הביאו דינא דר׳ הונא לפסק הלכה דכל מכירה באונס בלי
מסירת מודעא הוי מכירה ,דלא הזכיר שוס אמד שום רמז

בעשה המלוה העבטות האלה בכח ורצון עצמו ,וכשעשה
זאת מרצון עצמו אין בידו בשוס אופן לסלק מעל עצמו
עבירת הלאו .משא״כ בלאו דלא תחמוד דעיקרי הוא על

התפעלות זרות ,להכריח או להשתדל מחבירו מכירת

דבר מתנאי זה של אמירת רוצה אני .ומלבד כל זה תמוה

חפציו ,רק אם פעל ועשה כ״כ עד שאמר חבירו רוצה אני

ענין זה גס מצד עצמו ,דכיון דעכ״ס בלא אמירת רוצה אני

אף דגס אמירה זו היה בכח ההשתדלות וההכרח ההוא
אשר הכריחו אותו בו לגוף המכירה ,בכל זאת מסלקת

של המוכר בודאי עובר עכ״פ הלוקח במה שאנסו למכרו על
לאו דלא תחמוד ,ואנן קיי״ל כרבא [ממורה ד ,ב] דכל מלתא
דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני ,ואמאי יהיה

המקח קייס בלא אמירת רוצה אני ,וכמו שהרגיש בזה גם

הרב המגיד ,ותירוצו של ה״ה דהוי כמו שינוי דקנה בגזל
הוא תמוה והפלא ממש בלי פירוש וכוונה וכמ״ש למעלה.

ואמנם

האמירה זאת מעליו הלאו דלא תחמוד.
ולפיכך השתא אחר שחידש לו ר׳ אשי לר׳ אדא דאמירת
רוצה אני אף דגס האמירה היתה ע״י כפיה
והפצר מסלקת מעליו הלאו ,הרי לפוס זה שוב אין בידינו
לומר על קנין המכירה זו כללא דרבא דכל מלתא דאמר
רחמנא לא תעביד ,דהרי גוף המכירה אף אס היתה

הנראה לי בזה דהן אמת דכוונת ר׳ אדא
בקושיתו שהקשה לר׳ אשי מהא דר׳ הונא הי׳

באונס ההפצר היתה יכולה להמלט מאזהרת הלאי ,דאס

עפ "י כללא דרבא דכל מלתא דאמר רחמנא לא תעביד אי

היה הלוקח כופהו או הי׳ מפציר בו כל כך עד שהי׳

עביד לא מהני ,ואס עובר על לאו דלא תחמוד איך הוי

המוכר אומר רוצה אני לא הי׳ בעצס המכירה עבירת
הלאו כלל ,ולכן כל עיקר דעבר על מימרא דרחמנא הוא
ע״י מניעת אמירת רוצה אני של המוכר ,ובכגון זה לא
שייך הכלל דכל מלתא דאמר רחמנא לא תעביד ,ומשום
דגוף העשיה היתה יכולה להעשות בלי עבירת הלאו ,וכיון

אמר רוצה אני ובין לא אמר .ולפוס ה״א זו מונח עבירת
הלאו דלא תחמוד בגוף עשית האיסור ,דהיינו במה שאנסו

דלא שייך בעבירת לאו זה כלל זה דכל מלתא הרי ממילא

זבינא ,ואולם קושיא זו דר׳ אדא אין לה מקוס רק לפוס
הה״א שלו דלא ידע עדיין מהא דאמר רוצה אני ואמירת
רוצה אני מסלק מעליו עבירת הלאו ,ועלה על דעת ר׳
אדא דדעת ר׳ אשי הוא דהוי חמסן בכל אופן בין אם

למכור או שהפציר והכביד עליו ריעים כל כך עד שמכר
לו ,ובאופן עבירת איסור כזה שפיר שייך כללא דרבא דכל
מלתא כו׳ ,דכיון דרחמנ׳ אסרתה לעשי׳ זו אזי בטל כתה

ואף אס עשאה אינה מועלת ,והרי היא לענין התועלת
אשר יצא ממנה כאילו לא עשאה לעשי׳ זו כלל.
אבל השתא דחידש לו ר׳ אשי דבאמר המוכר רוצה אני
אין הלוקח עובר כלל על לאו דלא תחמוד ,הרי
ממילא אין לעבירת זה של הלאו דלא תחמוד שוס מקום

כלל לכללא דרבא דכל מלתא ,דכלל זה לא שייך רק היכי
דתכונת הלאו של העשיה הוא באופן שאין מקום בעשי׳ זו

אף בלא אמר רוצה אני ועבר על לאו דלא תחמוד אין
עבירת הלאו מבטל קנין המכר ,והילכך לפי המסקנא

שחידש ר׳ אשי לר׳ אדא קיימת המכירה בכל אופן בין אס
אמר רוצה אני ובין לא אמר וכמו שביארתי.

הלכה י כל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו
וכן כל כיוצא בהן משאר דברים שאפשר לו
לקנותן ממנו כיון שחשב בלבו היאך יקנה דבר זה ונפתה
בלבו בדבר עבר בלא תעשה שנאמר [דברים ה ,יח] לא

תתאוה ואין האוה אלא בלב בלבד.

וכתב

הרב המגיד [שם] וזה לשונו מבואר במכילתא לחייב
על התאוה בפני עצמה ועל החימוד בפני עצמו.

תרפה

יד

המלך

גזילה ואבירה פרק ב הלכה ב

ונראה לי שדעח הראב״ד ז״ל דאזהרח התאוה זו הוא
שיתאוה לקנות בדמים שלא ברצון הבעלים ,ע״כ דברי

ה״ה .ואין דבריו מוכרחין ,דאף דדעת הראב״ד בלאו דלא

תחמוד הוא דאינו עובר רק בלקחו ולא אמרו הבעלים
רוצה אני ,אבל אס הפציר בו כל כך עד שבאמת אמרו

הבעלים רוצה אני אינו עובר .הנה החילוק הזה לא שייך
רק בלאו דלא תחמוד ,דלאו זה אינו עד שלקחו באמת,

וכיון דלקחו בהפצר כל כך עד שבאמת אמרו הבעלים

פרק שני
הלכה ב

ודין זה דין תורה הוא שנאמר [ויקרא ה ,כי;

והשיב את הגזלה אשר גזל ע״ב.

ואף דבפרק מרובה נסה ,ק נפקא להו לב״ה דשינוי קונה
ממיעוטא דהס ולא שינויהס ,בכל זאת ניחא ליה
לרבינו להביא לימוד זה דאשר גזל ,משוס דבפרק קמה
דתמורה [ו ,א] הביא הש״ס לימוד זה אף אליבא דרבא
דסובר דבכל מקום אי עבר אמימרא דרחמנא לא מהני

רוצה אני הרי שפיר יש סברא בזה דאמירת רוצה אני
שאמר המוכר בשעת הלקיחה מבטל האונס שהיה מחמת

דמ״מ שינוי בגזל קונה ומשוס דגלי קרא אשר גזל דיהיה

ההפצר של הלוקח ,וממילא אין כאן לאו דלא תחמוד.

דוקא כעין שגזל .וראיתי להתוס׳ בפרק מרובה (5״ק דף

משא״כ בלאו דלא תתאוה דהלאו הזה הוא על המחשבה,
דאס חישב בלבו להפציר בחבירו שימכור לו איזה דבר הרי

ס״ה ע״ב) ד״ה הן שהתעוררו בזה דלמה לי תרי קראי,
והוכרחו לחלק בין שינוי החוזר לאינו חוזר .ולפמ״ש לא
קשה כלל ,דקרא דאשר גזל בלא״ה איצטריך דלא נימא

קנה מאתו כלום עבר על לאו זה בראשית מחשבתו ,ומה
לי אס חישב להפציר בחבירו כל כך למכור לו באמירת

דאי עביד לא מהני ,ולאביי דסובר בכל מקום דאי עביד
מהני [ממורה ד ,ב] הרי מפיק ליה לקרא דאשר גזל דעל
גזלו מוסיף חומש ואינו מוסיף חומש על גזלת אביו,

המוכר רוצה אני .וכיון דעכ״פ באמת לא נתבטל מחשבת
ההפצר ע״י הדיבור ממש של אמירת רוצה אני מה מהני

וכמסקנת הגמרא שס בפרק מרובה (ב״ק דף ס״ז ע״א)
בלישנא בתרא אליבא דר׳ חסדא.

הוא עובר על המחשבה ,ואף אס באמת לא הפציר בו ולא

רוצה אני ,הלא עכ״פ לא קנה כלל ,וממילא לא אמר

מחשבתו דחישב לכופו בהפצר לאמירת רוצה אני ,הלא גס
מחשבת ההפצר גופא הוא נכלל בלאו דלא תתאוה ,ואיך
יעלה על הדעת דמחשבה כזו אשר יש במחשבה עצמה

איסור יהיה מתוקן על ידה איסור אחר.

אמנם זאת יכול להיות לדעת הראב״ד דאף דעל הלאו
דלא תתאוה עובר חיכף בתחילת מחשבתו ,מ״מ

אס הוציא מחשבתו זאת מכח אל הפועל ,והפציר בו עד

שלקחו ואמר המוכר רוצה אני ,דבאמירה זו ממש נתבטל
גס ההפצר זה שעלה במחשבתו לפניו בראשית הענין,

ואמירת רוצה אני מסלק ממנו שני הלאוין הלאו דלא

וניחא בזה מה שהקשו התוס׳ שם בפרק מרובה נסה ,ב
ד״ה הן] לר״ח ולר״י דסובריס דשינוי אינו קונה,
ודרשי ליה להאי קרא דאשר גזל מ״מ ,וכי יפלגו אבית

הלל .ולפמ״ש ניחא ,דודאי בגוף כח הקנין של השינוי לא
פליגי כלל ,ואף ר׳ יוחנן ור׳ חסדא סוברים דיש כח לשינוי
לקנות בו ,וכב״ה בשינוי דאתנן ,ומכח דרשא דהס ולא

שינויהס,

ובאתנן דאין עבירה רק בביאה אב־ ־א בנתינת

האתנן ,ולא שיי־ ביה מלתא דרבא ,גם ר׳ יוחנן ורב הסדא

סוברים

השינוי

קונה.

רק דבגזלה כיון דלא סבירא להו

לר״י ור״ח דרשא דאשר גזל כעין שגזל ,הרי הוי ממילא
כאלו לא היה כאן שינוי כלל ,ומכח כללא דרבא דאי עביד

תחמוד וגם הלאו דלא תתאוה .אבל אין זה ברור ,דגם בזה
יש צד לומר כיון דאיסור זה דלא חתאוה עובר במחשבה
לבד ,ואין לו ענין כלל עם גוף הלקיחה ,הסברא נותנת

לא מהני ,וכיון דלא מהני ממילא אין כאן שינוי לקנות בו,
הלכך שפיר סבירא להו דשינוי אינו קונה.

דאף הדיבור ממש של אמירת רוצה אני אשר נתרצה

ובדרך הזה ארווח לן קושית התוס׳ בפרק הגוזל קמא

בשעת הלקיחה אינו מועיל להפקיע האיסור דלא תתאוה,

(ב״ק דף צ״ד ע״ב) ד״ה וחנן ,שהקשו שם אהא
דפריך בגמר׳ שם לר״י דסובר גזילה הנשתניח חוזרת

ואיסור המחשבה דכבר עבר עבר .אך דבר זה עכ״ם ברור
דאס לא קנה לבסוף כלל ,וממילא לא אמר המוכר רוצה

בעינא מהא דלא הספיק ליתנו לו עד שצבעו ,ולמה לא

ומשוס דאזהרה זו אינה רק על המחשבה ולא על המכירה,

אני ,אף דהוא חישב להפציר גם על אמירת רוצה אני ,גם
לדעת הראב״ד הרי הוא עובר במחשבה זו על לאו דלא

פריך הגמר׳ ממתניתין [ג״ר ,צו ,נ] דבהמה ועבדים דהזקינו
דמשלס כשעת הגזלה ,ובפירוש שנינו במשנתינו דגזל
מטבע ונסדק דמשלס כשעת הגזלה ,ודחקו בתירוצם.
ולפמ״ש ניחא ,דממתניתין אין שוס קושיא כלל ,משום דכל

תתאוה וכמו שביארתי ,רק דעל לאו זה דלא תתאוה אינו
לוקה ,ומשוס דבענין זה גס לדעת הראב״ד הוי לאו שאין

הני דיני דמתניתין כולם מיירי בשינוי הבא מאליו ,וכיון

בו מעשה ,דהרי לא נעשה הלקיחה לבסוף.

דלפי מה שביארתי דבגוף כח קנין השינוי לא פליגי כלל,
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יראים

איסורי ממון שאדם לוקח מחברו או מעכב במקום שחייבתו תורה ליתן ויש בו (א)
הראשון חייבי לאוין כ״ו (ב) ,לא תחמוד ,לא ימשול למוכרה ,שאר כסות ועונה ,לא
תתן כספך ואכלך ,לא תכלה ,ולא תלקט ,לא תלקט פרט ,לא תעולל ,עומר לא תקח•

לא תננובו ,לא תעשוק ,לא תגזול ,לא תלין שכירות ,לא תונה " ,שוחד לא תקח ׳ לא
תסיג גבול ,שבויה לא תמכור ,אל כלייך לא חתן ,לא תעבוט בביתו ,בעבוטו לא
תשכב ,שכיר לא תעשוק ,לא תבא עליו השמש ,אלמנה לא תחבול ,רחיים לא תעבוט /
זיתך לא תפאר ,לא תשלחנו ריקם.

סימןקטו נרנד)
לא תחמוד  ,כתב הב״ה בדברות הראשונות והאחרונות לא תחמוד בית רעך וגו׳ ולא תחמוד בל אשר
לרעך  ,חומד נקרא שחומד דבר חברו ולוקחו בעל ברחו ונותן דמים או בעקיפין בא עליו שלא כדין,
אבל הומד במחשבה בלא מעשה אינו עובר בלא תחמוד ,דתניא במכילתא ,יכול אפילו החומד בדברים
ת״ל לא תחמוד כסף וזהב (אשר) עליהם ולקחת לך ,מה להלן עד שעושה מעשה אף כאן עד שעושה
מעשה והיינו חמסן דאמרינן בב״ק [ש״ב א׳] חמסן יתיב דמי שאונם חבירו ונותן לו דמים על הפץ ועל אונס
 ,כזה מקשינן בב״ק (א) פ״א [ה׳ נ׳] הא קא עבר בלא תחמוד ומתרץ לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע
^להו (ב) ואינו כי אם בדמים אלמא חומד ולוקה בעל כרחו של חברו ונותן דמים נקרא חומד ,ועליו נאמר לא
“*""-תחמוד וכתיב לא תתאוח פי׳ אחד לאלו ב' לאוין ושנה הכתוב עליו לעבור עליו בב' לאוין:
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(א) בו ב׳ ויין וי״ז הראשון כצ״ל( .ב) כ״ו ״ וסימניהון כ״ה מסימן קנ״ה נכללים ב׳ לאוין .א׳ .לא תעשוק את רעך .ב׳ .צא תגזול.
ובסוף סימן קכ״ד כתב החכם יאפ״ז וז״לג״ב הכ״י חסר לאו דלא תעשוק פכ״ל ולכאורה נראה שאין כאן חסרון כ״א בריש סי׳קכ״ה
צ״ל לא העשוק ולא תגזול ותו ל״מ ודעת רטנו הרא״ם נבה״ג שכתב במנין המצות סי׳ ק״ח לא תעשוק אבל הסמ״ג לאיין קנ״ו קנ״ז
כתב דלרבא דאמר בב״מ קי״א זהו עשק זהו גזל להכי אסקיה רחמנא בתרי צישני לעבור עליו בשני לאוין לפי עכין זה לאו אחל הוא
טיי״ש ועיין להלן סי׳ קצ״ד ומש״ש להדין טס המעתיק ועיין הע״ש שאילתא ק:״ז חות א׳ מש״כ שם בדעת בה״ג אולם בספר דבר מצוה
במצ״ת להרמב״ם רמ״ז כ׳ להשיג עליו מאמת הבה״ג חשיב לשני לא תעשוק הכתוב בפי קדושיה ובפ׳ תנא לשני מצ״ת במנין העצות עיי״ש ז
(א) צב״מ כצ״ל( .ב) להו פי׳ ואינו כ״א כו׳ כ״ה בנדפס וכאן הסר תיבת "פירוש" וכוונת רטנו לאינשי דוקא־הואדמשתמע כך אבלהס^
טועים דצא החמוד הוי אפי׳ בדיהיב דמי ועיין סנהדרין כ״ז ג׳ תוד״ה מעיקרא ועי״ל כו׳ וזהו דעת היראים וכ״כ הרמב״ם בסה״מ
ל״ת רס״ה כי זה הלאו מזהיר כו׳ ואפי׳ לקנותו ולתת בו דמים ט׳ אצא במה שהרמנ״ס שם ל״ת רס״ו כ׳ דלא תתאוה מזהיר אפילו
להתאוות בלבנו לבד בזה רטנו צא ס״ל כן שמבואר כאן וכתיב לא תתאוה פי׳ אחד לאלו נ׳ צאזין ושנה הכתוב עליו מ׳ וכ״נ הסמ״ג
לאוין קנ״ח החמוד והתאוה הכל אחדוכ״ם אונקלוס לא תרוג וכן נחמד.למראה מחרגמינן דמרנג למיחזי וכ״ס רטנו שלמה בפי׳ חומש פ׳
ואתחנן כי הכל אהד עכ״ל והרמב״ן בפי החומש פ׳ ואתחנן כ׳ וביאר כי יכנס בכלל חמדה אפי׳ התאוהכיאס יתאוה לגזול מחטרו מר
אשר לו ולא יוכל לפשות ק כי חבירו תקיף ממנו או שיש במקומו אימת מלטת עובר בלאו הזה עכ״ל ונראה שדעתו כדעת הרמנ״ס
 .ש הרמב״ם פ״א מהל׳ גזילה דין י׳ כיון שחשב בלבו היא־ יקנה ד״ז ונפתה בלבו בדבר עבר בלא תעשה שנאמר צא תתאוה ואין תאוה
אלא בלב בלבד עכ״ל ור״ל משגמר והפכי ה בלבו להשתדל בכל עוז לקנותו ממנו מיד עבר וכן באשת איש וכמש״כ הם׳ חרדים פ״א במצ״ת
התלויות בצב אכל אס לא הסכים בלט להשתדל בכל עוז לקנותו ממנו אלא כההאוה בלט בלבד לקני; חבירו אף להרמב״ס איטעוכרבלאו
ומלשון החינוך מ׳ הט״ז אין נראה כן לפי דעתהרמב״ם ודו״קעבשערי תשובה לרטט יונה שער הג׳ אות מ״ג כ׳ והוזהרנו על מחשבת
המר הרע הזה שלא נסכים במחשבתינו לענותו שנאמר לא תחמוד עכ״ל והנה לפי דעת הרמב״ס הול״ל שנאמר לאתתאוה ואס אין דעתו
כהרמב״ס אין כאן לאו כלל כ״א בשלוקח ואולי כוונתו כלשון הרמב״ן הנ״ל כי יכנס בכלל חמדה אפי׳ התאוה ט׳ אבל מה נעשה למ״ש
במכילתא יכול אפי׳ החומד בדברים ט׳ !/,ראיתי בס׳ מעה״ח בלאו דלא תחמוד שבפ׳ יתרו שכ׳ שם בדעת הסמ״ג שחולק על הרמב״ם במ״ש
דלא תחמוד קאי בנותן דמים ודעת הסמ״ג כתי׳ הראשון שבתום׳ סנהדרין הנ״ל דמשמע להו דקאמר ר״ל נמי דכן הוא האמת דהך פלוגתא
מישך שייכא באידך פלוגהא שחולק הסמ״ג על הרמנ״ם וס״ל דלא תחמוד ולא תתאיה הכל אחד עיי״^זבמחנ״ת לא הבין כוונת הסמ״ג הוא
חשב שמש״נ הסמ״ג צא תחמוד ולא התאוה פי' אהד דר״ל דלא החמוד היינו לא התאוה שעובר על החימוד אפי׳ איט משיג מבוקשו שק
הרב המחבר כתב שם להדיא דכ״ה דעת הסמ״ג ובאמת אינו כן וכוונת הסמ״ג הוא דגם לא תתאוה פי' כמו לא תחמוד שאיט אלא בהשיג
מבוקשו וכמבואר בסמ״ג ריש סי׳ קנ״ח וז״ל כתוב בי׳ הדברות לא תחמוד וכתוב שם עוד לא תתאוה והכל אחד ותניא במכילתא לא
החמוד יטל אפילו כדברים ת״ל לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחה לך עד שיעשה מעשה עכ״ל וכן יתבארו דברי היראים שכ׳ פי׳ אחד
לא'ו ב׳ הצא'.יןזובאמש אין תלוי כלל ב׳ הפי׳ של התוס׳ לסנהדרין במחלוקת הרמב״ס וההמ״ג בלאו דלא תהאוה ורטט הרא״ס יוכיח
כמפרש כני׳ הב׳ שבתום׳ שם ודלא כהסמ״ג ובלאו דצא תתאוה ס״ל כמש״כ הסמ״ג דלא כהרמב״ם ,ולא ידעתי למה לא זכר הסמ״ג דעת
הרא״ס בלא תתאוה דלא כהרמב״ס ,והמרדכי ש״פ הכונס כ׳ שם כדברי היראים עיי"ש בחי׳ אנשי שס ,מראיתי בשו״ת פ״מ ח״א שי׳
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סימן קטז [רפה]
לא ימשול למכרה .צוה הב״ה כפ' ואלה המשפטים (ואם) [אשר] לא יעדה והפרה לעם נכרי לא ימשול למכרה
בבגדו בה.פי׳ המקרא ואם לא יעדה הקונה אותה לא ימשול עוד (א) למוכרה ככנדו בה ואם ימברנה אינה
מכורה ועובר .בפי׳ "בבגדו בה״ עהלקו בה רבותינו בקדושין פ״א [•"יו נ׳] דתניא בבגדו כיון שפירש טליתו [עליה]
שוב אינו רשאי זה למוכרה דברי ר״א ר׳ עקיבא אומר בבגדו בה ביון שבגד — פי׳ שמכרה — שוב אינו רשאי
למוכרה .ר׳ שמעון אית ליה תרוייהו לישנא בין שבגד בה בין שפירש טליתו עליה שוב איני רשאי למוכרה .
מפרש (ב) התם באס יש אם למקרא ויש אם למסרת פליגי .וראינו גירסות התלמוד ושיטת התנאים
חלוקות בדין יש אם למקרא ולמםרת ,יש מקומות שדורש מקרא ומסרת דברי הבל כמו שכתב עבד וקרינן
עובד [נ״מ ל׳ א׳] כתיב יתן וקרינן יותן [כ״נ נ׳] הא כיצד עובד דומיא דעבר (נ) לא תחונם לא תחנם לא
תחינס [ע״! נ׳ א׳] ,ר׳ עקיבא בסנהדרין פ״א [ד' א׳] בבכורות פ׳ בל פסולי המוקדשים [ל״ד א׳] סבר יש אם
למקרא ובפסחים פרק בל שעה [ל״י א׳] יש אם למקרא ולמסית גבי לחם עני ועוני .ר' שמעון בקדושין פ״א
[י״ר .כ׳] דריש מקרא ומסרת נכי בבגדו בה בסנהדרין פ״א [ד׳ א׳] נבי בסבת בסבת בסוכות דריש יש אם
למקרא .והא לא קשיא שיש לומר במקום שאין מבהישין מקרא ומסרת זה (ד) כמו בבגדו בה שיכול לדרש
שניהן דורש שניהן ובמקום שאין יבול לדרש שניהן שמכה-שין זה את זה דורש יש אם למקרא  .ויש
מקומות שדורשין אם למסית לדברי הכל ,כמו בע״ז פ״א [ח׳ א׳] דאמרינן מקק כתיב (ה) ולא טקשינן
הניחא למ״ד יש אם למסרת שפיר אלא וכו׳.
עוד יש לתמוה במקום שנשתנה מקרא ממסורת ,למאן דאמר יש אם למקרא שינוי מסורת למה .ולמ״ד יש אם למסרת שינוי מ ק ר א למה  .למה לא נקרא כדינו אחרי שלא ניתן לדרוש כלום
בשינוי .ולפי סברתי שאפרש ,נתרצו כל הקושיות חלוקת התנאים וחלוקת התלמוד  .נ״ל שבל החולקים
במקרא למסורת בדייקנות לשון הקדש חולקין ,ואפרש אחד מהן והמותר ממנו ילמדו :בסבת בסבת בסוכות,
רבנן סכרי יש אם למסורת סוברין הדייקות דין הברת או (ו) להיות בו מה שחסר וויי״ו לדרש .וא״ת אחרי
שעקרו בחסרון וי״ו אינו חוששים למקרא לדורשו כלום למה לא יקרא ע״ז־ האמת בסבת למה יקרא לשון
רבים ,אומרים לך אין לך קריאת לשון רבים שיבוש דאסוכות דעלמא במה שנים קאי ולא
אחדא סוכה ולחשבון דפנות .ור' שמעון סבר יש אם למקרא שאין דרך המקרא לכתוב לשון רבים משום
סכות דעלמא ,הלכך לדרשה אתא לחשבון דפנות קרינא בלשון רבים  .וא״ח למה לא נכתב בוי״ו על דרך
1
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תועפות ראם
כ״ו שתי׳ שם קושיית התוס׳ דב״מ ה׳ ב׳ ד״ה בלא .וא״ת ת״ל מלא תגזול זז״ל דאצטריך לא תחמוד על קרקע דלא קאי בלאו מזל דקרקע
אינה נגזלת ותמימי עלי׳ דמקרא מלא הוא לא תחמוד ונו ושירו המורו וכל אשר לרעך וא״כ קושיית התום׳ במק״ע למ״ל לא תחמוד
לשורו וחמורו ת״ל מלא תגזול וצ״ל איידי כדתנא דני ר׳ ישמעאל שומה נ׳ ב׳ .והסמ״ק סי׳ י״ט כ׳ ואע״ג דאמרינן כמכילתא יכול נדברים
ת״ל ולקחת לו כו׳ מכ״מ נראה שאף בלב אשור אך אינו נגמר להתחייב עליו עד שיעשה מעשה עכ״ל:

 )juעוד למוכרה ,בנדפס עוד האב למוכרה וכן מוכרח להני תנאי דברייתא שנחלקו בשי׳ בבגדו בה :כ׳ רבינו אח״ז טלהו דרשי על
מכירת האבוזש״ג רבינו בשמו־ בלשון הברייתא כיון שפירש טליתו עליה שזב אינו רשאי זה למוכרה ולפנינו בגמ׳ תיבת זה ליתא וכן בנדפס
ליתא ובאמת גי' הכת״י בכינה דפי׳ טליתו חוזר על האדון ואיט רשאי קאי על האב ומש״ה דייק וכתב אינו רשאי זה דהוא האב למוכרה
ולפי מה שחשד כאן בהכת״י תיבת "האב" י״ל דדעת רבינו כהרמב״ם פ״ד מהל׳ עבדים ה״י שפי׳ לא ימשול למוכרה נס אאדון עיי״ש
בלח״מ וז״ש לא ימשול ע־ד ור״ל לא די שלא יעדה לא ימשול עוד למוכרה ובס׳ מעה״ח הארי־ בדברי הרמב״ם וז״ל השמ״ג לאוין קע״ט
וצר״א הפירוש שאין האדיץ יכול למוכרה לאחר וגס האב אינו יטל למוכרה לשפחית אחר אישית כדמסקינן התם עכ״ל ודע דמש״ג הסמ״ג
שם דברי ראב״י הוא תמוה דמביאר בבכורות ל״ד א׳ דר״א סתמא נרשינן דמקשה שם דר״א אדר״א ולכן נראה דט״ס בשמ״ג בן יעקב
ור״א בן הורקנוש הוא וני׳ הסמ״ג והיראים כני׳ הישנה שכ׳ ר״ת הביאו התום׳ בקדושין שם ובבכורות ל״ד א׳ ד״ה ורמינהו וכ״כ בם'
הישר לר״ת שי׳ כ״ו ומטעם דר״ע קודם ר׳ אליעזר לא אשכחן בשום מקום והא דבברכות פ״ה מ״ב מאחר ר״א לר״ע אע״ג דאיהו רביה
היינו משום דר׳ע דבריו קרונין יותר לדברי ת״ק לאומרה אצל חונן הדעת אבל ר״א מרחיק טובא בהודאה כ״כ במשניות החדשים כתוש׳
אנשי שם בשם ש"ל ועיין להלן נד׳ רפ״ג ומש״ש( .ב) מכאן עס״ס חסר בנדפס ועיי״ש שב׳ ויש מקשים כי' ולא באתי עתה לזה ונראה
שהוא מדברי המסדר ר״ב כמתנצל על שלא העתיק גם זה( .ג) כי יזתן דומיא דכי יתן כצ״ל ועיין זבחים מ׳ א׳ תום׳ סד״ה ל״נ אלא
לר״ש מש״כ ע״ש ר״ת ובקונטרס די השיב לסנהדרין לימוד ז׳ הניח בצ״ע דברי ר״ת דמ״ש מיראה יראה דהשיב לה בסנהדרין ד״ד

W

ב׳ מקרא ומסירת ועיין שו״ת ח״ש יו״ד הי׳ רצ״ה( .ד) זה את זה נמו כו' כצ״ל( .ה) בנימוקי הרר״י בכר־
זה דוקא אם נ׳מא יש אס למסורת אבל אס יש אם למקרא הימה לו ב׳ קרנות עיי״ש ודעת היראים אינו
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ותירץ בטוב טעם דהנה ידוע שיש ב׳ מיני תשובה א׳ מאהבה שמעולה היא שזדונות
נעשים לו כזכיות כאן מיראה שזדונות נעשו לו כשגגות ,ואי׳ בספר א׳ יש עוד תשובה
ג׳ שהעון נמחק והוי כקטן שנולד והיא זו שמתחלה מעורר עצמו מחמת יראה כשלומד
ספרי יריאים ובסוף כשעושה התשובה עושה מאהבה ,והנה יש לדקדק בהני ב׳ פסוקים
כתוב א׳ אומר שהקב״ה מתוכה עמנו שובה אלי ואשובה אליכם ,וישראל אומרים השיבנו
כו׳ וצריך להבין כוונתו של הקב״ה אם רוצה לנצח אותנו אדרבא כי הקב״ה כ״י [כביכול]
יש לו נחת כשנוצח כדאי׳ ושמח ואמר נצחוני בני ,וע״כ צ״ל הואיל ואב רחמן כוונתו
לטובת בני ישראל לכן אמר לנו שובה תחלה כי כשהקב״ה ישיבנו וקראם בנו ח״ו הנני
מעמיד עליכם מלך כהמן כו׳ נמצא ויהיה התשובה מיראה ואז יהיו כשגגות ואז ב״ש
ברחמיו ובחסדיו רצה בנו שיהיה מאהבה ויהיו כזכיות כו׳ לכן אנחנו אומרים השיבנו
תחלה היינו התשובה שלישית שההתחלה יהיה מיראה ואח״ב ונשובה היינו הסוף יהיה
מאהבה ויהיה התועלת שתחדש ימינו כקדם היינו שנהי׳ כקדם כקטן שנולד כדלעיל
וק״ל.
עוד שמעתי ממנו על הא דאי׳ סנהדרין ו׳ ע״ב וב״ק צ״ד ע״א ר״א אומר הרי שגזל
סאה של חטים וטחנה ואפה והפריש ממנה חלה כיצד מברך אין זה מברך אלא מנאץ
וע״ז נמר ובוצע ברך כו׳ [ובוצע לשון גזילה כו׳ עש״ב] ודקדק לענין מאי הביא אין
זה כו׳ ,ותירץ ע״פ הא דאי׳ ברכות ל״ה ע״ב כל הנהנה בלא ברכה כאילו גוזל להקב״ה
וכו׳ עיין לעיל כ״ה ע״א ,לפ״ז הוי ניאוץ גדול שהלא מפני מה אינו רצה לאכול בלא
ברכה טעמו שלא יהא גוזל הקב״ה א״כ האיך גזל כו׳ והוי בברכתו מנאץ כדכתיב ובוצע
וק״ל.
שמעתי בעת שקבלתי פני הרב החסיד כי״ט חג השבועות תקנ״א שהוא שמע מב״א
חי׳ יחי׳ הנה המפרשים פירשו
דק״ק הורודני התרי״ג מצוות מה ...ואמר החסיד
ןאוצרחחכמת|
המגיד י י
על חמדה ותאוה שתאוה היא תאות הגוף וחמדה היא חמדת ממון ,ולי נראה איפכא
דהנה התורה שינה בעשרת הדברות פ׳ ואתחנן כתיב בזה״ל ולא תחמוד אשת רעך ולא
תתאוה בית רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמורו כו׳ הנה חלקה התורה לשון חמדה
באשת זהו חמדת הגוף ולשון תאוה בממון כו׳  ....וודאי אינו צריך ראיה והסכמה שגם
אני השפל למדתי כן בשינוי הלשון רק בעת אמירתו הי׳ קשה לי לפירושו ולפי׳ המפרשים
הלא בעשרת הדברות הראשונים פ׳ יתרו כתבה לשון חמדה בשניהם ע״ש והכי כתיב
לא תחמוד בית רעך לא תחמוד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמורו ועוד קשה לי
לפירושו למה חלק הכתוב כאן בם׳ לא תחמוד בשלמא התם חלק בין חמדה לתאוה
וצ״ע .ובאמת יראתי לפתוח את פי נגד גדלותו ועוד שהיו שם חכמים רבים וכולם שתקו
רק א׳ הקשה לו הא כתיב כי תאוה לאכול בשר והשיב באחד מהם כתב כן משא״כ
בשנים חלקה להראות החילוק בין חמדה לתאוה ,אבל דקדוקי הנ״ל במקומו עומד.

אח״ז מצאתי מה שאהבה נפשי פי׳ אמתי לענין מאי חלק הכתוב חמדה ותאוה ...
בסה״ק שחיבר א״א הגאון זצלה״ה כ׳ ע״ב שחושב לשני לאוין מהרמב״ם ובתרי״ג מצוות
שחיבר איש האלקי בעל ש״ך ע״ש שחישב ג״כ לב׳ לאוין ופי׳ ע״פ לא תתאוה אפי׳
_______________________________________________________________________________________________________________________________ ________ ____________________ L
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רבי מרדכי עפשסיין זצ״ל

ישות!

בלב דפח״ח .וצ״ע עוד ברבינו מ״א הקדוש וע״כ חמדה היינו שחומד להגיע חמדתו
לביתו ואפי׳ בדמי כמו שדרשו חז״ל.
עוד שמעתי על ששאל אחיו הרב המגיד ר׳ אברהם חי׳ יחי׳ מהו אם למסורת
והשיב מהו שכתב בזוה״ק תא חזי ובתלמוד איתא תא שמע ,ג׳ בנין אב והם שווים
ולא רצה לפרש דבריו .אח״ד שמעתי בשמו שת״ח קאי על תשב״כ ות״ש קאי על תורה
שבע״פ ,אבל בנין אב ויש אם למסורת ג״כ הפי׳ כן אבל צריך להבין ליישב עם ת״ח.

שמעתי מגיסי שאמר בשם החסיד חי׳ יחי׳ שייך לתפלה .ברכות פ״ה והובא
במעמדות יום חמישי ת״ר מעשה בחסיד א׳ שהי׳ מתפלל בדרך ובא הגמון א׳ ונתן לו
שלו׳ כו׳ עש״ב ,ודקדק בתשובתו מה שהשיב לו ואם היית מחזיר לו שלום כו׳ זהו
מיותר .ותירץ כי עדיין לא מתורץ אם הי׳ הרגו ח״ו את החסיד היה מתחייב בנפשו,
נמצא ק״ו של בן ק״ו שהייתי חייב מיתה לשמים
ולכן הוכרח להשיב לו ואם כו׳
לכן לא השבתי לך שלו׳ והייתי סבור וקיים אף אם הרגת אותי משאתחייב מיתה לשמים
ח״ו וק״ל אף שהוא רק פשט גמרא לפי גדלותו אעפ״ב יפה כיון.
עוד שמעתי מגיסי פשט גמר׳ מדילי׳ אי׳ בברכות פ״א לא כמדת הקב״ה מדת ב״ו
מדת ב״ו כשאדם מוכר חפץ לחברו מוכר עצב והלוקח שמח והקב״ה אינו כן שנתן לנו
התורה ומשבחה שנא׳ כי לקח טוב נתתי לכם כו׳ ,ודקדק מה הראי׳ ממתנה למכירה כי
הנותן בעין יפה הוא נותן (אף שפלוגתא היא כו׳) ,ותירץ כי פוק חזי מה עמא דבר מי
שיש לו כלי נאה ויקר אינו נותן לשום אדם מחמת חשיבתו וחביבות כ״א ח״ו בא עני
וצריך ללחם אז הוא מוכר ואעפ״ב הוא עצב ,משא״ב כי הקב״ה נתן לנו התורה שהיתה
חמודה וגנוזה לו ולא זו אף ששמח כפירש״י הנ״ל וק״ל.
שמעתי בשם החסיד חי׳ יחי׳ אי׳ בירושלמי שנים חייבין על שבירת עצם ואין ב׳
חייבין על הוצאת חוץ .מי ראי׳ אמתי מתשב״ב עיין פ׳ בא כתיב קרא לא תוציא מן
הבית כו׳ לשון יחיד ,ועצם לא תשברו בו לשון רבים וק״ל.

מהרב המגיד דק״ק דובנא

ריש פ׳ אמור קדושים יהיו כו׳ כי את אשי ה׳ לחם אלהיהם כו׳ .פסוק שאח״ז וקדשתו
כי את לחם אלקיך הוא מקריב .ודקדק עצום הוא שינוי לשון בראשון אמר ב׳ דברים
ובשני אמר אחד .ותו מהו תיבת להם אינו מובן ומצא במפרשים ג״כ שמפרשים הלשון,
ותירץ מקודם על ענין האמור בם׳ קרח אחר שנטלו המחתות כו׳ ונתקיים מה שאמר
משה והי׳ האיש אשר יבחר בו כו׳ ע״ש כל הענין ,אח״ז צוה הקב״ה קח מאתם מטה
מטה כו׳ והי׳ האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח כו׳ ודקדק א׳ לענין מאי הוצרך עוד
לסימן זה ,ועוד אמאי לא עשה הקב״ה נם אחר הלא הוא מושל בכל ,רק הקב״ה ברחמיו
רצה שלא יהרהרו אחריו.
ואמר משל נאה ע״ז משל למלך ב״ו שהי׳ איש א׳ חשוב בעיניו ואהב אותו מאוד
וצוה להקהל ליתן לו כל שבוע ב׳ אדומים ,וענו ואומרו אדונינו וכי הדין הוא כך אם
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ישראל והשיב לו כי איפשר לו זח ואסר לו בי הוא כנר .אורו של ע1ל 0לפיכן
יעסוק כאורו של עולם והלך והשתדל כבנין בית המקדש שכן טצינו שניה
הסקדש נקרא אורו של עולם שנאסר (ישעיה ש ,ג׳) והלנו גויס לאורך וסלכים
לנוגה זרהך :

חמרה

(משלי יב ,יא) עונד אדמתו ישבע לחם ומרדף ריקים חסי לב .חסר

רשע מצוד רעים ושיש צדיקים יחן .יותיר שלמד .בכאן על הממדה
_..כי היא מדר .נטועה בלב מצד התאזר .ויצר הרע וידוע בי החמא הקדמוני סתור
ההמרה היה שנאמר (כראשית ג ,ו׳) ונחמד העץ להשכיל ,ולכך יאמר עונד אדמתו
ישבע לחם מי שטשהדל וטורח שיתפרנס מיגיע כפיו הוא שכע מכל טוב אבל
הטרדת דקים והוא היושב ונטל ומתחבר אל אנשים דקים שהם בטלים ממלאכה
לא די שהוא הסר לחם בי נם המר לב הוא וכבר אמרו (כהונות גט ,נ') הבטלה
™מביאה לידי שעמום כי הבטלה ההיא תביאנו לחמוד ממון הרשעים ולכד ממך
לו מיד המד רשע מצוד רעים וכיון שחמד קראו רשע כי אמור להמיר ממק הנידו
המותר אף בי טמון הרשע שקגאו בגזל והמס וסופו שיאבד ויכלה כרגע נכא עליו
מקררי מעט וצרח קלה כענין שכחוב (תהלים לד ,כב) תמותת רשע רעה .אבל
הצדיק הוא נותן שרש ככל עת ועת והוא מתקיים לעולם לא יפחד למקרים ולא
יאבד ויניד .אפילו בצרות רבות (משלי כד ,עז) כי שנע יפול צדיק וקם והנד ,הוא
נשרש האילן הנטוע כמקום נהלי מ־ם שאפילו באין כל רוחות שבעולם אין מזיזי)
אוחו משם ובענין שכתוב (תהלים א ,נ׳) והיד .כעץ שתול על פלגי מים וגו־ לא
כן הרשעים .ומד .שאמר יחן היד .לו לומר יחנו אבל הוא כדרך (משלי כת6 ,׳)
וצדיקים בכפיו־ יבטח .וכן (כראשית מט ,ככ) בנות צערה עלי שור .בא וראי .נמר,
גדול איפור ההמרה שהרי מתוך החמדה יבא ארם לידי גזל הוא שכתוב (מיכה ב,
ב׳) וחמדו שדות וגזלו ומתוך התמד׳ לקה נתזי נער אלישע בצרעת כשהשר ממונו
של נעטן שהרי כשבא נעטן והביא מנהר ,לאלישע אמר לו (מלכים  ,3ה ,עז)
’ הגה נא ידעתי בי אין אלהים בכל הארץ בי אם בישראל ועתה קח גא ברכה מאה
עבדך ויאמר אלישע חי ה׳ אשר עמדתי לפניו אם אקח ויפצר בו לקחת וימאן.
סד .עשה גהזי שהיה צר עין ותומר מטון רדף אתרי נעמן ואמר לו אדני שלחני
אליך שתשלח ככר כסת ושתי חליפות בגדים לב׳ אנשים שבאו אליו טהר אטרים
ויאמר לו הואל וקח ככרים ויואל ויקה בלומר א) השבע וקח וישבע ויקת מד.
לקח צרעת נעטן שדבקה כו ולזרעו עד עולם .וכן אמר לו אלישע לגחזי (שם)
וצרעת נעשן תדבק בך ובזרעך עד עולם ובן היה לו דכחיב (שם ז ,ג) וארבעה
אנשים היו מצורעים פתה השער ב) טי היו זת גוזזי ושלשת בניו מחיך ההמרה
יבא אדם ג) לידי רציחה שבן טצינו בענן שנדון בשני דיגין שנסקל ונשית והוא
שבחוב (יהושע ז ,כה) וירגמו אותו כל ישראל אבן וישרפו אותם כאש ויסקלו
אותם באבנים נסקל על תלול שנח כי בשבת גנב ונשית על שמעל י) כך דך*י
רבותינו ז״ל בתנחומא בסדר אלד .מסעי .ומכאן שהוזרם אש שורפת ובל המועל בז
יתחייב בשריפה וטי הביאו לבל זה החמדה שחמד הגנבה ההיא כעני! שכתוב נשם< ,א)
וארא

צפחת השמן
סדר אמור ס׳ ולקחחס לכס ובשם הגי׳ וכן כאן ככי׳י ששאל נשמעו! בן שטח נראה
שנשתרבב הטעות ממטשה דינאי המלך בקדושין ס״ו א׳:
א) כ״ה בסנהדרין ק״ז ב׳ וסי׳ השבע שאלישע לוך לקחת מידי וכן בנשא רבה ס׳ ז׳
אמר גחזי רדף אחריו ונשבע לו לשקר כז׳ וכן במדרש שעואל סוף ס׳ ט*ז וסן
אימא נהויא במדרש עשרת הדברות וכן סי' רש״י במלכים שס :ב) כן הוא בסנהדרין
שם :,ג) סי׳ שיגרום לרציחת עצמו :ד) כבר הניא רבעו' ד״ז למעלה אות גזל המס
עי״ש
* •י
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־־ וארא כשלד אריח שנער אתת מוכי -ולשון זהב אתר ואחמדם ואקחם ,וכן מצעו
בענק אתאב שתמר כרם נכות הידעאלי ואשר לו אליהו כדבר השש (מלכים א׳
כא ,יש) כה אסר יי' חיצחת וגם ירשת נשקום אשר לקקו הכלבים את דם נכות
"ילוקו הכלבים את דמך נם אתי■ ,אכל הועילה לו הכנעתו כשו שכתיב נסמוך (שם)
הראית כ• נכנע אחאב םםני׳ ואיזבל שעשתה כל הענין על ידי שני אגשים בני
בליעל לקקו הכלבים את דטה בחלש נכות היזרעאל .ה) ואמרו במדרש כל סי
שתומר מה שאינו ראוי לו אין נותנין לו ומה שכירו נוטלין טמנו שק מציגו
בנחש הקדמוני נתן עינו בחור .ותמרה ולא היתר! ראויה לו מת שבק ש לא ניתן לו
ומד .שנידו נמלו סמנו שהר• נתקלל על זר( .כראשית נ .יד) על נחונך תלך.
\?הוזר.רגו נאימור התמדה כעשרת הדברות נדיביר לא תחמוד ושה שלא הזכיר שם
! לאו של לא 'תמול בכלל הלאוין לפישהגזל בכללו והנר .למרנו קל וחוטר אם
> התמדה שהיא קלויה בלב אסר הכתוב אין צריך לומר המל שיש כו  .מעש■‘( .וידוע
כי מתוך התמרד .ינא אדם לבגוד במצות שאם הוא חוטר ממ ן אידיש כל שכן
שיחמוד ממין עצמו ותהיה עינו צרר .לתת מטנו צדקת ושא־ חיובי המצית הנמשכות
אתר הממון והן מתנות עניים לקט שנחה ופאר .או הפרשת מעשר וכיוצא כהן ולכך
קנעה תורה לא תחמוד  0בדבור י׳ כדי להזהיר את האדם על (המעשר[),המעשר] שלא
יחמוד ממונו דפרישנו כראוי יכן ככל שאר חוקי המתנות שקבעת לו חויר .נהם
מצוה .ועוד איפשר לומר כי לכוונה אחרת קכעתו תורד .עשירי כלומר אחרון מפני
שהוא שקול כנגד כל דברות שכל טי שלא נזהר מן התמדה לסוח היא נכשל
ועובר על כולם שמחוך התמדה יבא לירי גנבה היי הוא עובי על לא תגנוב
ונשיחנעוהו לדין יכפור וישבע לשקר הרי שעובר על לא תשא ולפעמים שיגנוב
בשבח הרי שהוא עובר על זכור ואס הוא טתירא שמא יהרגוהו על הגנבה ילך
וישחמד הרי שעבר על לא יהיר .לך .וכן ז) דרשו ז״ל מעשה כאדם אחר שתסד
בלבו אשת איש שהלך בעלה למדינת הים והיא לא היתר .רוצה בו מה עשה חפר
את ביתה בליל שבת הרי שעכר על זכור .בא ושכב עטה עכר על לא תנאף.
עמד והרגה עכר על לא תרצח .לקח כל נכפית עבר על לא תגנוב .תבעוהו לדין
ונשבע עבר על לא תשא .היה מתירא שמא יהרגוהו הלך ונשתשד ועבר על לא
יהיה לך .הרי שהשרת אשת איש מביאתו לעכור על הדברות כלן< וטעם לא תחמוד
והיא מצוד .במחשבת הלב שאינה בירי האדם ח) פירש החכם רבי אברהם אבן
עזרא שיתיאש מטנה כשם שרינפרי מתיאש מקחת בת המלך לאשר׳ שאם לא כן

צפחת השמן
עי״ש וכן להלן נאוה שבועה :ה) כ״ה בב״ר ש׳ כ׳ ואיתא גם בש׳ש פושה ט' ב׳:
ו) לרמז על המעשרות שהם אחד מיויד .והגהתי חבת "המעשר" במקום ,המעשה" שכרור
ומוכיח כן מתוך דברי הפער ,וכן כחוב לנבון בסירושו פרשח יתרו ומהתימה
שנשתבש כאן בכל הדפוסים  :ז) לא מצאתי במדרשים בעניד ,וראיתי בספר
אורחות צדיקים שער הקנאה שחושב כל עשרת הדברות שעבר מה שנשמע כאן ,וז״ל
נדצוג ,אנס את האשה עבר על לא תחמוד ואח״כ כשהתחיל לנזול הממון צעקה האשה
ועמד עליה והרנה הרי עבר על לא תרצח וכשגזל וגנב מה שחמד עבר על לא תגזול
ולא תגנוב ולא תחמוד עמדו אביו ואמו והוכיחוהו עמד עליהם והכס הרי עבר על
כנד אח אביך ואח״כ הובא לפני ביד והעיד הוא עס חברו בציעל שאלו החפצים משכון
אצלו זכו׳ עבר על לא תענה לפוף נגלה רעמו ומחמת הבושה יצא לתרבות רעה וכפר
נאלהיס חיים הרי עבר על אנכי וכוי לסוף היה אדוק בע״א והשתחוה וענד לה הרי
עבר על לא יהי׳ לך זכו׳ ולא חשתחוה להם וגו׳ ובל זה נרם לו החמדה נמצא שהחומר
קרוב לעבור על כל התורה כולה ע״כ .ויתכן שממנו הוא מקור דברי רנינו באן כי
כסי ששמעתי היה מחברו קדמו! מאוד עד שגם הרמב״ס זיל ראהו .וראה נס מה
שהערות ,להלן אוח שנועה :ח) ס׳ יתרו והביאו רבינו נס להלן אות שטעות הב׳:
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איך תעניש התורה על מחשכת הלב כראותו אותר .פתאום וחומרה .ועוד יתכן
לומר ני לכונה אתית קנעחו חורה אחרק נדי להקיש אחרון לראשון שניהם כחוות
תלויות נמתשכת הלב זו מעות עשה גזו מעות לא תעשה והיא אחרונה כד• ללמד
דעת את העם ני סי שהוא מקיים לא תחמוד הנד .הוא מקיים מזנות אנכי ואם
עוכר וחומד הרי הוא טכמל אנכי כי כיון שהוא חומד ניאד .שאין ב&חונו בפחון
כטור כמי שאמר אנכי שאם כן לא היה חומד כלל .וזהו לפי דעתי ענין הכתוב
שאמר (משלי טו ,כז) שונא מתנות יחיד .בי כידוע שהאוהב מתנות לא הביאו לזה
אלא החמדה הנטועה [בלבו] אבל מי ששונא אותם בודאי עקר מלבו מדת החמדה
ולכל אטי יחיה בלוטר טבלעדיהם יבטיחנו הכתוב שיחיד .טבלתי המתנות כי לא
בא לידי מרה זו לשנוא המתנות ושלא לבטוח נהם אלא מתוך שבוטח בהקדוש
נ״ה על כן אסר יחיד .כי הקדוש ב״ר .יספיק לו טרפו ומזונו ולא תגטרל לטחנות•
ומפני שכח המלאכה נדול ומביא את האדם שלא לחמור לכן הזכיר שלטה בכאן
עובד אדמתו ישבע לחם להזהיר אדם שישתדל בסלאכר ,שטחוכה יהיה שבע ורא
יצטרך למתנות בני אדם ולא יתרושש .ובזה הזהיר עוד (שם כ,יג) אל תאהב שינה
פן תורש פקח עיניך שבע לחם ,דבר ידוע ני אין צריך פקיחת עין לשבוע לחם
ומה יאמר פקח עיניך שבע לחם אכל ביאור הכתוב כן אתה שבע לחם פקח',עיניך
אל תאהב שינה פן חורש וזה ודאי צריך פקיחת עין שירע להעםיד ממונו נידו
שלא יתרושש .ובמדרש [טשלי] עובד אדמתו ישבע לחם אם ייגע ארם בתורת
ישבע לחם שנאמר (שס ט ,ה׳) לכו לחמו בלחמי .ומרדף רקים חפר לב שנאסר
(שס ג ,לד) אם ללצים הוא יליין ,ענין המדרש הזה ני קרא התורה לחם לפי שהיא
סזון הנפש כשם שהלחם הוא מזון הנוח .וכנה היגיעה בתורה בשם עבודה על שם
כי [כמו שעבודת] האדמה [צריכה] יגיעה רבה שממנה חיות הגוף בן התורה צריכה
יגיעה וממנה חיות הנפש והודיענו בזה שאם יגע אדם בתורה ביגיעת האדם בארסה
אין פסק שישבע טלתטה ונטו שאמר (מגילה ו ,נ׳) יגעתי ומצאתי האמן אבל
טורח ריקים שאינו יגע בתורה אלא שיושב ובטל כאחד טהם בודאי יהיה חסר*"־",
לב כיון שלא יגע בתורה ויבא לעשות כמעשיהם הרעים ולחמוד ולגזול ולהתלוצץ
כסותם והוא שאמר אם ללצים הוא יליץ ולפיכך סמך לו חמר רשע מצוד
רעים כלומר שמתוך בטולו ושהוא נמשך אחד הרקים יביאנו לאיפור החמדה שהוא
שרש החטאים כלן ועל כן אסר [שלטה] עובד אדמתו ישבע לחם כי ממד ,שייגע
בתורה וישבע טמנה ואז יפרוש טן החמדה ויסתפק כדבר הבינוני ולא יחמוד
ליתרונות הטמון ודי שיהיה לו לחם לאכול ובגר ללבוש שיעבור זמנו בכבוד ולא
בבזוי בהיתר ולא באיסור .ט) ואמרו בירושלמי בברכות כל ימיו של אותו צדיק
יעקב אביהם לא היה מצטער אלא על פניטי וחיצון שנאמר ונתן לי לחם לאכול
ובגר ללבוש ע״כ1-ועל !נן צריך אדם להזהר מאיסור החמדה של* '00יי יבר
הגיגי העולם השפל הזה לא אוצר נחמד ושמן אלא תורה ומעשים
טובים בלבד שכתוב בהן (מהליס יט ,יא) הנחמדים מזהב ומפז רב החמדה הזאת
בלבדי היא מותרת י) וכסו שאמרו (ביב כב ,א׳) קנאת סופרים חרבה חבטה .וכן
החמדה בהקדוש ב״ד .שיבסוף ויחמוד להיות טן הכת המשיגים אוחו והח־קרים אחר
ידיעתו וכן שיחמוד לשבת בצלו ולהיות במחיצתו ובן אמר שלטה ע״ה (שיר השירים
נ ,ג׳) כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי וםריו מתוק לחבי:

סכל

צפחת השטן

ט) גס בע׳ המנהיג סוף ה׳ שבת מביא זה בשם ירוש׳ ברכות אבל לפנינו לא נמצא
ישם ותפשתי במק״א בירושלמי ולא ראיתיו ,אמנם מרנר הפייטן ביוצר נ׳ דר״ה הטריסם
שנימי וחיצון נראה שמקורו הוא באי זה מדרש והמפרש שם כתב שהוא מפסיקתא ואנכי
לא ידטתי מקומו :י)וכ״כ רביגו בפירושו פ׳ יחרו והוסיף עור בכלל חמדה המותרת
י מי שחומד בת חברו לבנו דרך נשואי! מ״ש:
נראה
כד הקמח  -א בחיי  pאשר אבן חלאוה עמוד מס (185הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

יי

4ו<•

"׳•>

חעון משפט

הלכות עדות

סישן לר

טה

אם יש גריעות כלשון הקרושין כגון דלא אמר לי או
נו
כלל s
שחורו הערים פעולים אפי׳לעיולי הרשר׳ס חלק אכן העזר סימן כ' !

גא אפי׳ לדעת רבינו המחט•
וכן כתכ כסעיף כ’כ בשם הלל לל t
לל זהו רוקא כגזלן כעדי ,אכל כמור׳ מעצמו שמל כשהחזיר את המילה

שטה כ*ט וכועל ארוסתו נראה דמררכנן מיפשיל וכו׳ נכתב
מא
בצרו אמר המאסף רנינוהמתכרלל כתבו כלשון נראה אכלכהגה׳ה
נ’י מצאתי כת׳המרדני כפ' זה כורי ז־ כיעל ארוסתו נפסל מררכנן ע*כ
ויראה שהכין שמה שכת׳ המרדני וכועל ארוסתו נלאנתוכה זכועלי

גב אפי"
כשר לערות מורי הוכלל בתשל חלק ולמ ם,׳ צ׳ :
לדעתרכינוהמאכרלל זהו רוקא כאותו ממון אכל החזיר ממון אתר

נרות או נכריות וכן פסקו הגאונים פסולי דרככן כעי הכרזה שהבונה
למרדכי לל שאלו הם פסולי ררכנן וכעו הכרזה ולא דק דמה שאמר

שטה נ'ואני
מעצמו פשיטא דמתכשר משאת כנימן מי׳לא  1גג
אומר שזה לשון המשנה נו' נ’נ גס הלש הלוי לל חלק י*ד ם ,,י״ד כתב
ררכי׳המחכ׳לל נמוקו עמו ותמה על ההגהל כנלי מה ע שכתבו רעדים
הוו פסולים לדעת הרמלם לל יכהלה לי מצאתי נראה דאין מדברי
הרמכ׳ם ראייה מטעס אחר ראע*פ שהם עוכרים על לאו דלא תשימון

המרדכי פסולי ררכנן כעו הכרזה ענין כפני עצמו ואינו מחוכר עסו
מה שלמעלה ותמה על עצמך היאך אפשר שיהא מחוכר עם מה
שלמעלה רלגלז אף כועלי נדות פיסולייהו מררככן וזז לא אמרה אדם
מעולם דכיון דעכר על עכיר׳שכתוויה וחייב עליה כרת וראי דפסולייהו

ועיין כספר כני : kmc

מדאורייתא  6kוראי הרכרים מוכיחים דמ״ש פמול' דרככן כעו הכרזה
ענין כפני עצמו הוא ואינו נקשר עם מה שלמעלה {

אכל לא ליה כל לב וכן הסבים הרדלז ילא סי' קל  1ועיין בספר המפה
נה שטהנלב ומכלל דבריו למדנו שדעתו וערב ועדים כיון דלא

זבווהחניא יכינו המתכר לל מן הכלל כוע' ארוסתו נרא׳ רפשיטא
ליה דכועלי נכריות פיסול״הו דאורייתא ככועלי נרות
«כן כת׳ הסמ׳ע וגלב חכם אחד הובאו דבריו כתשוכות הרא׳ש לל חלין

נהנו כלל לא מפסלי כללב וכן הסכים הררלז לל ת׳ל סי׳קלו וכ יג

*6ה סי' י*ח דהכיע׳ארמית פסו' מדאורייתא אכל הרש״ח ז*ל כסי׳ י״ט
בת' דפסולי מררכנן ונר׳ראשתמיטתי' ליה לל «*ש המררכי ור' המאכו*
!‘ל ומ’ש מהרח״ש לל דכיון דאין כה חיו' מלקו׳ מן התורה אין פסולו מן
התירה כמו שכת׳הרמגלס ז*ל כנלי מהל' ערות נ*צ שאינה טענה דכיון
דהוא מתויי' מיתה שהרי קנאים פוגעים בו ומטעם זה יהרג  kiיעכור
כמיש א’ח בשההרמכ״ן לל הכיאו רכינו כ*■ כטור א*ה סי׳נל! אין צזרך
שיהיה מחויי׳ מלקות שלא כתב הרמכ׳ס ז*ל שצריך שיהיה כו תיו׳מלקות
מן התירה  6kכעכי־ה שאין כה מיתה ולא כרה  fckלאו גרידתא אכל
כעבירה ש ש כה חיוב מיתה אפי'אינו חייב מלקותמן התורה פסול

לערות מדאורייתא 5
איברא שלפי זה מרון הרב ז’ל אין כאן פיסול מן התורה דלאהיה
בפרהסיא  6kכצנעה ואין קנאין פוגעין כו אלא ככא
וכמעשה שהיה כדאיתא כפ*כ
עליה לעיני עשרה מישר» 1כפרהסיא
דע*א אמרה י־כרי המררכי כפי דברי רבי'המחבר שעליומוכיחין יאפי׳
אינו פרהכיא עכו' מראוריית׳ ולכן צריך לזמר דס״ל לל דכיון דככועל
ארמית דרך אישוה לוקה מן התורה משיסלאחתתתן לדעתהרמכ׳ם

עליו נשך מכל מקום כיון רלאיכש׳ לא משמע להו  6kבמלוה ולוה לא
אערים וכרכתכו התו' ונראשנחן והכהו קכוראי דכיון רטעו לא פסילי

נד

שטה ס'ומלוה כרכימדרגנן פסול

נספר מורה צדק כשם ההלף לל אפי' נשוה לדעת הלי ערב ועדי□
אכתי מיפמלי מדרכ.ן דומיא דלוה וכן תמצא כהדיא כפ׳ איוהו נשך
על ההיא דשטר שיש כו עדים רעדים פסולים ועוד אני אומר רמפשט
דכריו שם נראה וגלל דפסילי מדאורייתא ואם כן אפשר לומר ושאני

ועיין כספר כני kmc 1

ההיא דלוה אית ליה פסידא משא*כ כעדים
ע'כ שטה י’ח וכתשו׳ מהרי״ללל מצאתי כל לב סי׳ ל*«  :גן
U
שטה לה וכעוכד׳ דהנהו קכוראי כל לב ולל דאפי' לדידן שלא נתפשט
המנהג הוה לא נפסל משום רסכרמצוהקא עכירנא כדק הבית רנן

נח שטהנללוהרילשל
מוכח מתשל הגאונים ללסי׳שמ׳א *
לב עיין כמ״ש כסימן זה אות לט כהגהת
נתב כתשו׳ סימן תי׳ג כל
לי ומלש לפנינו אות צ' \ :גט שטהמ׳צכסכו התל וי*ל רמשמע
להו דקאמר לל נמי רכן הוא האמת כל לב אמר המאסף ועור תירצו
תירוץ אחר (לל ועוד י*לדהכא ה*ק דמי קא יהכי והיו מפייסים אות®
ער שיאמרו רוצה אני א*כ לא עברי אלא תחמוד כיון יחזו ז־שקלי כע*נ

 1ולא היו חוששין אם יתפייסו פסצינהו ע*כ ולכאורה נראה דלהך תירוצא
חמסן אפי' כדיהיב דמי פסל מדאורייתא ומעיקרא צא היו פוסלים
אותם מפני שהיו סוכרים שהיו מפייסים לכעלים כיין דחזו דשקלי כע'כ
אוגזמינהו אריכייהו דפסל מדאורייתא ואפשר שזה •היה דעת החכמים
לל אע*פ שכבא עליה דרך זנות ליכא מלקות ג ן התורה  6kמדרבנן שכתבכמישריסלבת״ד רחמסן פסו׳ מדאורייתא אכל מדברי הרב
ופסז' עליה לעדות הלי נראה דאפי' לתירוץ זה חמסן פסל מררכק וכתב בטעם הדבר
עבירה שיש כה חיוב מלקות מן התורה מיקרי
ומיהו גזל גמור לא הזילמיפסלינהו מדאורייתא משים דלא משמע להו
מדאורייתא אי נמי עריות שאני שהרי מצינו להרא׳ש לל והנמשכים

לרעתו דההשוד על העריות אע’פ שאינו קייב מלקות מן התורה 6k
מדברי קכלה משום לא טובה השמועה פסו' לעדות אשה כין לעיולי בין
לאפוקי לפי גירסת הרא*ש לל וב*ש הכועל ארמית ולפי זה כנרון הרב
«'ל הרין עס החכם המורה הראשון רפסו'מן התורה מן הצר הזה ז

לאינשי איסור נולי האי ביון דיהיב דמי ע*כ ודבריו  okאפשר לפרשם
כתרי אגפי אפשר לפרשם דאפי׳הכי לא פסל  6kמדרבנן משוםדלא
משגל להו לאינש• איסור וכן הוא האמת וכמו שכתכו התוספית ואפשר
דאע״גדלא תחמוד אפי' כדיהיב רמי הוא כיקדלאמשמע
לפרשם
להו לאינשי לא פסילי דומי׳רהני קכוראי דכיון דטעי לא פסילי ודומיא
דערב ועדי'כהלואת רבית וכדכתכוהתום' ואיכרארלשון הגמרא דייק

מסכי ראיה שמחל ואי נמי מיירי כהיזק יאי' אפשר שכת׳כן מפני שדעתו

כדברי הל• רקא אמרינן כיון דתזו דקא חטפי גזרו כהו רבנן רמשיוע
דמדרכנן פפלוס דאי במו שכתבתי בבונה ראשונה רמראורייתא אפי"
כדיהיב דמי פסילי לא הוה להו למימר גזרו כהו רכנן ז

נוב שטה מ׳ובא וסייע עמו וראי מחל בו׳ כ’כ כשאין בפתיחת הפתח
הזההיזקראי׳ראי בשיש היזק ראי' הרשכ״אללמכתהסוברייכר״תדלא

ללרלמעש׳אס פתח לא מלאו לבו לעשו'  'amמגד חכמי ישר> : 1כוג
שטהמ״ה אכל רעתהרמכ״ם לל נראה שאינו נמו שתשב יכינו בל נ*ב
מר שטהנ״ב
ועיין כתשו׳ למורי הרב לל חלק איה סי' מ*ג ;
ובביאורי להרמכ״ם ז*ל הארכתי יותר כז׳ לב גלש וככ״ת וכבני שמואל
מה שטה נ*ג ומיהו אפשר כל נ*כ
וכמשפט צדק ח*כ סי'כ' :
ולזה הסכימו הםמ’ע והלח וכתב הלח דדוקא כפעם אחת אכל כשני

ויראה שזאת היא בונת הקושיא שמקשהר׳המחכרלללישמישכתב
שבת׳ר׳ירוח׳לל דמההיא ז־הוסיפו עליהסמשיל דפיסולייהו
הזי מדרכנן והוי יודעדלמ לענין רינ׳אם נאמרכתירל א׳של תוס׳רק
הוא האמ׳דלא תחמלרלא יהיכ דמי הוא לאם נאמר רלאינשי משמ׳להו

שטה נ*ד  6kבשוגג וכל
פעמים אפי'כשוחט לאחר פסול ! מ1
לב אכל כת' דאס אמר שוגג הייתי אינו טענה דא*כ פושע הוא בדק

אכל אין כן האמת ראם נאמר כתירון א׳ של ת1ס׳ דנן הוא האמת דאינו
אסל^א כדלא יהי׳דמי לא משכת׳ להו איסורא דאורייתא אכל אם נאמר

הכית :מן שטהגלכולאאפי׳התולקעמוכו'לככתבהרמלס
לל כפי*נ מה' גזילה החוטף מיד הלוה שלא כרשות לר ה*ז גולן אע*פ
שהוא חיי' לו ואלל אס נכנס כתוך כית הכירו שהוא גזלן ע*כ ומשמע
ל׳ שאינו נפסל לערות כנך משים דלא משט׳ לה לאינש׳ דהוי גזלן כהכי
וכראמרי' כריש מציעא לא תחמוד כלא דמי ל.',׳נשי משמע כדק הכית :
מת דף ל׳ג ולא שטה ט׳ז יכמגי' משנה פרק כ’ג מהלכות מלוה כו׳
לבובהרילשז״לסי׳שפ׳בועייןכסמ׳עוכככיטמו}!  :מט מיששכר
עדים שיעירו לי שקר אינם נפסלים ער שיעיר •,הרזכ״א ז’ל כתשוכה סי'
שטה לי .אכל לל יאפי'החזיר
ג
משפ׳ו הכיאה הסמ׳ע :

דמראוריית׳אםוראפי׳בריהי׳דמי  6kמשוס רלא משמעלהו לאינשי לא
פסילי אם התרו כו רע שהאיסלהוא אפי׳כדיהיב דמי פפיל מדאורייתא
ואפשר שיהיה זה דעת הומולס לל רמעיקרא מנה חמסן ככלל פסול
דאורייתא ולבסוף כת׳ שהוא פסל מדבריהם עד שהוצרך רכינו המחבר
לל לירחק כדבריו דנקט לישנא דקרא או שהכוסחא משוכשת ולפי מס
שכתבתי אפשר לומר דמעיקרא קאמר רפסו׳ מדאורייתא כדהתרו
כפירוש שעוכר על לאו דלא תחמוד אפי׳ כריהיב דמי ולכסוף כתב
שהוא פסל מדרככן כרלא איתרו כיה כפירוש והוא טועה בכך עם
שלרעת• אין צורך לא לוה ולא לזה דהרמלה לל לא עריה ותני חמסנים
עס גננים  bkלומר דיש רשעים שהם פסולים לערות אף על פי שהם

לב ולכן סתם כהפרו הקצר אע*פ שהחזירו ובו'
כרצוני קאמר כל
שהכינה אע’פ שהחזירו מעצמם ולב הרב כעל המפה והסילע אכל
מירי הרב ל ל כתשו' חלק ח*מ סי' צ׳ הסכים לרכרי ר׳ כעל הטיריס לל
אס לא מי שאומניתו לאיסור שיש לחוש שיחזור לקלקולו גס הלח כתב

כדברי רכיני כעל הטורים לל ידוקא כמי שהוחזק לגנב ולגזלן אכל מי

שלא גנב או גזל  6kפעם א'אפי'?חזיר בכפית לר כשר לעי!'ולשבועה

P1

כני תשלומין ואינם כני מלקות והם פסילים סאי כדיניה והאי כדיניה
הגנב פסל מדאורייתא והחמטן מו־רכנן כמ’ש אחר כך ולוה דקרק
הרמכ׳ס לל כרכריו וכת׳הואיל ולוקחי'ממין שאינו שלה׳כחמם פסילים
ולא כת' פ&ולים מן התורה משוס <־כעי למימר חמסן זחמכן איני מסול
 6kמדרכנן ולכן בת׳ פהולי׳כסתם האי כדיניה והאי כדיניה גולן פסול
מדאורייתא
ך) j 3 8
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חשן טעופט הלכות ערות סיסן לר
מדאורייתא  jcpמדרבנן ונשכא להודיע שעד זומם שהיזם פסי׳ כתב
כפירוש פסו׳ מן התורה !עיין כספר כני שמ ^1וכתוב כספר מורה
צוק כשסהרייב זיל ונראה דהיכא דלא מנציא ליה פם1׳ מראוריית׳ יל6
הכינותי רכריו  ©6לא יש טיס :

זנתוב

בשלטי הגכוריס פרק זה בורר נמצא ג׳ מיני חמסן יזיוסן
אין כמעשיו כלים
דרבנן רשקיל וחמיף כזרוע ויהי' דמי

זפכו׳ לערות ולשבועה ויזמפן דרככן דשקיל כע*כ של מוכר ויהיב רמי
אבל לא שקי' ותעיף הזרוע אין כמעשיו כלום אכל אינו פסו' לעדות
ולשכועה יחמסן דיהיכ דמי וכופה המוכר ער שיאמר רוצה אני איט
נפה׳כלל ומהשעשהעשוי ועיין פסמיע ו ס שטה נ*ז שגנכאו
גזלכו7נ’כ ומיש כגון גוזלי מציאות תש׳ו כפרק הנוקין כדק הכית אמר

לא היה לו לומר ונראה רהשתא ליא גררילןכתר ככל A

אפי׳ באיי שרי
כך היה לו לומר ונראה דהשתא דליתי׳ להאי טעמא שר• ואעיג דהאמת
הוא דעכשיו ג'נ ליתיהלהאי טעמא אפשר דסיללרכינו כע' הטורי׳זיל

דכיין רהתקנה נתקנה לאיי אע'ג דכטל הטעם התקנה לא זזה ממק1מ'
דומיא דמלאכה 7ערכ הפסח אתר חצות דהטעס הוא משו' קרכן ספח

שהיה קרב אחר חצית ואעיס שעכשיו שחרב כית המקדש כטל הטעם
תקנה לא זזה ממקומה אכל כבכל שלא תקכו התקנה  6kשאחר שהלך
רב לשם שדכו המתיישבים שם ועשו ככל כאיי לכהמה רקה כיוןדכטל
!
הטעם חזר ככל לדינו כרין תיל ועיין בסמיע וככיח
עיר שטה כ׳ וסוכריםהרמכיסורכיט דלאקאיריי^א
סה
שטה
סו
ארישא וכר ניכככ׳מ לא כ'כ ועיין כספי־ בכי שמו^ :

ליו עיין עליו כו' נ’כ גסמהרים מטראני זיל ח׳א כי׳עיח והרדכ׳ו ח*6

המאהף כפרק הניזקין לא קאמר  6kמציאת תשיו יש בהם נזל מפני
דרכי שלום■ אכל שיהו פפולי׳לעדות מהתם ליכא למשמע מידי אכל כפ׳ פי׳ קכיח ובעל שלטי הגכוריס בפזיב וכס' השת!
זה כירר אמרו על הא דתגיא הוסיפו עליהם הגזלנים והחמסנים גזלן פיר וכיח וכנ שמו^כתכו ליישב רעת הראב ם זיל עיש וכמגיד משנה
לאורייתא הוא ותירצו לא נצרכה  6kלמציאת חשיו מעיקרא סכור חשיז פיו מהלכות גזילה ובהגהת מרדכי דסנהדרין וכתשו׳ הראיס זיל לב
לא שכיח אי כמי מסג• דרכי שלום כעלמא כיון דקזו סיף סוף ממוני הוא סי׳ י׳ד והריס יפרלם זיל סי' ק׳ אות ג וכתו׳ כספר כני שמו^ והשתא
דקא שקלי פסלינהו רככן ואומר אני שבספר כדק הכית לרהיט המחבר נקטינן לפנין הלכה דהמשחקכקוכיא ויש לו אומנות אתר אפי'אין
זיל היה כתו' כפרק הנזכר והבונה כפרק זה בורר הנז' והסופרים המעות על הדף כשרים לעדות וכן משמע מדברי התוס' ויבינו ע*כ
טעו וחשבו שריל כפרק הנזקין כרית וכתכו כפ׳הנזקין ועיין בכמיע  :והסמיע כתב דלדעת הרמכיס זיל אף שיש לו אומנית אחרת כל שאותו
סא עיג שטה ג' אכל הרייף זיל גורם וכרכר שלא נגמרה מלאכתו וכו' אומטת אינו מספיק לו לצורך פרנסתו והוצאתו נמצא דמתפרנס גיע
כ'כ אמר המאסף ומדכרי הניי נראה שהיה גורם כדכרי הרייף דיל ממעות השחוק וככול ומינה יאפי'אין לו אומנות כלל כל שיש לו
כגירסתיט  :סב שטה ד׳ וה'כ הרמכיס זיל כפיי מהיע כו׳ נ*כ ממון אחר ואינו מתפרנס ממעות שתוק זה אינו נפסל ולרש׳י ויכינו
אמר המאסף לא ראיתי להרמכ׳ם ז׳ל כפ' הנזכר חולק כין אריס  pcלו כעל הטורים ויל הוי איפכא כל שיש לו אומנות אחרת אפי ,כל רהי אינו
חלק כגוף הסירות לאריס שאין לו תלק בנוף הפירות כמו שחלקו רשיי נפס' וכל שאין לו מלאכה אפי׳יש לו ממון להתפרנס ממנו הוא נפסל
והרא׳ש ורבי׳ כעל הטורים ז״ל ונראה שמוכרח לחלק כך מההיא דאיתא והכיח כת' דלרעת הרמכ׳ס זיל מפריחי יונים וגזילת חש׳ו פסו׳ אפי׳יש
בגמרא איכריה-דרב זכיד כו' וכדבתכו רשיי והראיש זיל וכסס' כ'מ בתה לו אומנות אחרת אבל משחק כקוכיא אומשחק ביונים אי תקדמיה יוגך
ייני׳המתכר זיל על דבריהלמכים זיל ת־זקא באריס שיש לו חלק כגוף ליוני בעלמא אסור אפי* יש לי אומנות אחרת אכל לענין פסו׳ עיוו!
הפירות אכל אס אין לו סלק כגוף הסירות ©סו' ככל שהוא והכי משמע איטפסו' אא'כ אין לו אומנות אחרת אכל אם הלו אומנות אחרת
סן כתב הרמכים
כגמרא ע'כ דעתו זיל לומר דאע*פ שלא נתפרש כן כדכרי הרמכ׳ם זיל לא מיפסי' לפדות אע׳ג רקא עכיד אי&ורא ו
סתמו כפירושו דהצי משמע בגמרא ולעיר אין היכר מתיישב שדרך זיל כפיו מהלכות גזילה המשתק עם הכותי בקוכיא אין כו משוס גזל
הרמכיס להביא כל החילוקיםשכאמויו בגמרא כשהם הלכה ועוד אם וכת׳רכינו כעלהטורי׳זיל בסי׳שיעסעי' ז׳ ויראה שפוס' משחק כקוכיא
הרמכיסזיל היה מת׳ ארים שיש לו חלק בגוף הפירות וכו׳ היינו אומרים משום גול אפי׳  pלו מלאכה אחרת עיב מחלק כין משחק כקוכיא עם
ומכלל הן אתה שומע לאו אכל הוא זיל כת׳ כסתם אריס שלקח מכעל הכותי או עם  kic1ואיא זיל פוסק שאינו פיס' א*6כ אין לו אומנות
אחרת ואותי פהו׳אפי׳משחק עם הכותי ע'כ ולפי שיכינו בעל הטורית
כבית וכו׳ ומשמע אפי' אין לו חלק בגוף הסירות t
>לנן נראה לי שהרמבים ויל מפרש כההיא דאיתמר בגמרא איכריה זיל כותב כאן בדעת אכיו הראיש זיל דמשתקיס כקיניא אינו פסו׳ 6k
דרכ-זביד שלא כפי׳ רשיי והמפרשים זיל שהם זיל מפרשים כשאין לו אומנות אחרת לא חלק כין משחק עם הכותי למשחק עם ישר>4
יש מי שאומר שהמשחון
ראיכריה לאו היינו ארים דארים יש־לו חלק כגוף העירות ואיכריה אין ירכינו המחבר כת׳ נספרו הקצר כפימן שיע

והישרים חלק •יד •to״

לו חלק כגוף הפילות ולבן פסליה יב זכיד אכל הרמכיס זיל לא נחה
רעתו כפירוש הזה משוס דכי היכי דבגמרא אחריו
מועט וכדבר שנגמר׳ מלאכתו לפי גרסתנו <
לפי גירפתו הרי כמי הליל ה*מ בארים שיש ל
שאין לו חלק כפירות לא ני הא דאינריה דוב וכיד וכו' ואפי׳ ניחא
דבמה שאמר הגמ׳והימ באוייסא בו' נכלל חילוק זה היל למימר כי הא
דאיכריה לרב וביד נו׳ולכך מפר' הוא ויל דאין חילו׳כין יש לו חל׳כגוף
וככל גוסא אי הוי כרכר מועט
הפילות לאין לו חלק בגוף הסירות
וכדבר שנגמרה מלאכתו אז לא נגאלה מלאכתו לפי חילוק הגירסאות
לאפסיל הא לאו הכי פפי׳ ואיכריה זירכזניר דפסליה היינו טעמא
משוס דגנב דנר הרבה או דכר שנגמרה מלאכתו או לא נגמרה מלאכתו
לפי הגרסאות אינרא דכאמרו איכריה ררב זכיר משמע ריש חילוק בין
איכר לאריס ומה גס דלכתחלה אמר והייו כאריסא ופו׳ ואולי הרמכ׳ס

ן*ל לא היה גורס איכריה דרכ וכיד  6kאריסיה דרב זביד והיה גורס
שטהמיב
והימכאריסא וכרכר מועט וכי' יעיין בבית ז סג
ומשמ׳לי ז־גכאי היינו גוכה מנת המלןכו׳נ*כ יהסמיע אינו מפרש כן:
סר שטה ס’א זהרמכ׳ס זיל כפי״ב מהל׳עדות ופו׳נ׳ב האירנ׳דליכא
אי• לש^ נראה למגדלי בהמה דקה בארן יש^ נמי כשרים בדק הכית

בסי׳זה וכ*כ כססרו הקצר כסי׳ תיט וכן כת'בגי  kmcאמר המאסף
חה שהשיב רבינו המתכר ויל למה שהשמיטוהו הרייף והראיש דיל ירכינו
בעל הטורים כלאה שאין זה מתיישב לרכינו כע' הטורים ויל שהכיאדין
«ה בפי' תיט וחילק בין איי לחיל ויראה יפיל ליבינו המחבר זיל דמיש
לבינו כע׳ הטורים זיל וכיאה דכהא לא נלרינן כתל כני כבל רטעמא
לאסור בכנל לסי שהיושסרוכשרותלי^ וכיון דהשתאל׳תיה להא<
טעמא שרי עיר שהבונה לו זיל דכיון דהשת׳ ליתא להאי טעמ׳שרי אפי׳
באיי ואין זה מוכרת יכלפי •יא שאמרו דכבל מנהג* ו־ילן כתר נכי ככל
גררינן ולדידן גמי אסור כת׳דציין דהשת׳ ליתא להאי טעמא שיי לדידן
דגררינן כתל כני ככל אכל אה'נ דכאי• אפי׳עכשיו נמי אסור !

תרע

דהכיהוא שאס כהת רכינוכע׳ הטורים ויל לומר דהשתא
אפי'

כקוכיא עם הכותי אין בי משום גזל וחלקו עליו שאינו פסי'  6kאס כן

אכל אס יש לו אומנות אחרת אפי׳משחק עם ישר^ איט פסו׳ וככר פש«

המנהג כפכר׳זו נמשח׳ כקוכי׳ואין  6k'wמי שאין לו אומנות  6kהו6

סח

ועיין שם כסמיע וגמיש שם כסיד כהגה׳הטור :
ובת:
בית
דם'ל לרבינו כי' ניב עיין ככיח
ויותר נראה לי לומר כז׳ צ*כ ולוה הסכים מהרים יפה זיל כספר יפה
מראה פיג דמעשרות סי׳ ג' וסחיע אכל הכית כת׳ דלא נאמרו דכרי
רזיל לשיעורים ועיין מיש שם  :עא שטה ניט ובתו* בהגהות אשריי•
שטהמיא

עב עיכשטהג"
וכו׳ ניב מהרים מטראני זיל חיגסייפיז *
ומיהו להרגו עיי כן לא כרירא לי מילתא כ *1ניב וכפרנו בזמן הזה שאף
המוחזקים ככשרות אומרים כן ולא משח* להו ראיכא איסורא באמירה
בדק הכית ומהריר נפתלי זיל הוכאודלריו כתשו'מהרים איסרלס ויל
שטהד*
עג
סי' ייג כת' שיש לצדד שלא לפסלו כומן הזה ז
יכפוף הסר הכל ביכו* ניב וכתשו' להרמכין סימן ר’מ ועיי] כספר
ער שטה ה׳ ול'מ מוסר גמור * 6אפי"
מימן זאב סימן תיב 5
אדס מפורסם ומריב עם תכירו כוי ניב המררכי מיקי לה כמיחזק לכך
וכיב מהרי' זייל זיל כסי׳קיס כשם המרדכי זיל וכן נראה מדכרי הרדכיו
חיא םי׳קם’ו שנת׳מרכרי רכסלטוי גאון ויל משמי ראם איצו מפורסם
אינו נפס׳הלכך אס רגי׳ להעיז פניו בכך נפס' וכיב כע׳ משפט צרק

כתיב סימן ייח שאינו נפ0׳ כפעם אתר ומ'מ כתרי הזיא חוקה ע'כ
והקשה כעל שלטי הגכורי׳ נסיק דמציעא דאי מיידי שהוחזק ליל למימל
משו׳שהחציף תיפוק לי׳ דפהו׳ועומ׳הוא כיון שהוחזק לכך והניח היכר
נציע ויראה לי דמה שכת׳המרדני זיל כמוחוק לכך לא כמותזק למסור
קאמר ^־מותזקדעכירמאידגוים !אינזח״רמדכילו אכלמהלי•
קולון
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כנסת הגדולה

דום הל

משום גזל שרי ומנהג העולם לשקיק כלא מינוי!
ה שחיקת האגוזים אסירה משןס משר,ק בקוניא שלטי
הנכ רים נשף עירונין נשם ריא׳ז וגס כזה לא ראיתי
מוחים ואולי ריחיז לטעמיה אזילששאוק האי שקאקי חסו׳
היה שחיקת מאגוזים אכל לדידן דשחוק האישקאקי מותי
ה־ה שחיקת אגוזים ולפי מיש לתעל? דלא אסר ריאן אלא
נמעות תנל לא לחכם אין מנהג העולם רלא כרי׳אז ו
שסה י*ח ובן כל ביוצא נזח וכו־נ״ב כהקדש וציקה לא גזיו
נזל מדגריהם הרד מ ן־ל ח׳נ סי׳קי׳ח ן עיב סטה א
זיז־א היא ־ש זיל פיסק שאינו פסול וכויניג וחסחתר מגרד
אחר דעת אביו הראיש זיל וכן סתס נסי'ליד וקצת תימא
משום קיניא
דגאירת תייס סישכ״ב כתכ ונחול איסור
משמע אפיאית ליה אומנות אחית גם עלהסתגלניזוק
י**ל יש לתמוה ששס כתב יציכא משוס גזל משחק נקונית
אא"בתין לו אויינות חאיית ונעשין סיה יעיג נראה דס׳ל
יאפי’יש לו אומנות אחי־ת יש -יו משוס גזל וככר ניגש נע
שלסי הגמדים נפרק שואל ופרק זה נורד מזה ונזיר׳ן ד
יכשהמעותמונחים על הדף אק נו משוס נזל ונשןחקיס
נאמנה יש נו משים גזל וכתב שס יצייץ זה יש נס כן ליישב
רן שטה די1הנו«לממנוקריזה גולן
יניי הי-מיגם
גמור וכו יניב דוקא כש! וממתי נכך אלל אין א1מכות 1נכך
ראובן
ט
אין יוצאין נדיינין משאת ננימן סי' כיו
שהחזי׳נרינדא ואחר כלות זמנו ׳הבטיח השד שיתן לו הדיג*
לגוי אחד הצר לראובן ואיה מעלה הריגדא כרתים עד
שאמר ראונן לשר שתינו רוצה חותה ושיקחנה הגוי הנזכר
וכיאות הגוי כי הריני א כשהר עלי! חזר נו והתנפל לפני
ראובן בכה ויתחנן לו שיחזיק הייניא לניד וי צה לית ן ל
לי-אונן חמשיס גי־ויכיי שיוציאנו מהרינדא וראובן היה
תתעצם כתו שלא צלקח׳כדי שיתן לו הטי יותר מתה שנתן
צו וגא שמכין וקנה מהגוי חלקו מהריניא והפסידו החתשי'
ניויתייב שמעון להחזיר הדיניה לראונן ולשלם מה שהפסי'
משאת ננימן סי יכין י שטה זיועני המשים עירות של
שכחה וכו*ניב עיין נמהרים מטיאנין־צ ח'נ □י'מ*ח כתנת
שטהי־ח ואזה או קטןנאמנ'
יצריו לעיל אות ני
וכו־נ־נ ג^יין נספר משפטי שמואל שיעיין

ב־י יבו ס־א
דן שצ׳א ע*נ שטה כיח וכבר כחיחי ליישב יעת
א
?רמנס ז׳ל בניאירי לספי שופטים וני׳נ נ עיין נחיש נטו
זה סי' ג יי בקג׳נ״י אוח ס״ה וסיו

טורפי שלא ובו ד־ סעי
א דן שלא עיב שטה כיב אגל קרקע אינה נגזלת ובו'
נ נ עיין נתשונותי חנק איח סייקע׳ג ולכן אינה נקנית
נשינוי גמר׳ערק הגוזל עציס מהר י פהי׳ג ?ובאו דבריו
נהי'םךח'נ סי׳פ׳א ונהריאדב זיל פי’קניו ובייזום כיון
יאינא פליגיזח ורצי ותא העמד קרקע נחזקיז מריה קמא
ה־אילכ ז״ל סי׳קניז ת שטה כ ג חפי' נתייאשו וכי׳
ניב נוטנה תיד הלוקח ניןשהיתהמנירה לנעצין נקשהית*
יישיענית אכלו מחמח חוב בקשקיתה חתושכנ׳אצלו הר'מ
{ שטה ליה גולה ”הגולן או
מטרחני ז׳ל ח'נ סי׳צ״ג
סנטנה המק־ יכי נ׳נעייז לח שיניח הי־יז׳ם ויל כלל פ סי׳ז'
ונמרין ז ל פרק שני דייני גזירות גני פלונתא יחנן ומי
כינים גדולים במימרת ימין לך נתפס על חנירו וכו׳ ו
דן
ך
ונתשינית הי־שינא ז׳ל ח־ב סי' דת ץ ורמיט
שצ ב עיא שטה י־א הו בית ולא נשתמש נו וכו גרמא בנזקי

גדלת

סיי

שעא

הוא וכייניב עיין למעל* נסי׳שס׳ג ש’ו ב״ח ויראה שכונתו
למ־ם שס רנינו נכל הטו ייס זיל נשם הרמיה זיל דתכילו
לא היה דרכו כיון סעומי להשכיר וגזלו ממנו חייג וח־אי
הראיש זיל כתג דפטו ע*כ וכתב שם הביח דגם הרב הנמק
נפי־ק כיצד והרמיבס ויל נפ׳ב דחונל והסמ׳ג נכשין ע*
ס־ל דמי שגזל הצר שעומד להשכיר אעפיי שלא דר חייב
לשלם דלא חשנינן ליה גרמא ננזקין דיכא יגימא הוא אבל
לא ידעתי למה כיון הניח דאס כיון ל1מר שיבינו נעל
הט־רי׳ז׳ל סתס בדברי הראיש ז׳ל עריקיש מקום כיעור
למה נסי׳שסיג כתב מחלוקת וכאן סתס כהרא ם זל וחולי
כחן לותר דמים כאן יבינו נעל הטורים זיל או ניח ולא
נשתמש נו תיירי נדלא קיימא לאיגדא יבזה הכל מודים
דחס לת חסרי אינו חייב לשלם ונפלוגתא לא קא מיידי
ועיין עוד נניח

ב׳י וב1ט'םעי
א דן שצ׳א ע יד שטה חיוכן בחר הרמינם זיל נפרק ח*
יגזילה !כו׳ניב עיין ננאכפוח חיא סי׳סין וססהיגבעשק
ע'ג !!־שיי והתום ז׳ל נפרק צולב הגז ל גדיה וקרקע איני
נגזלת ויע א שם אבל התוסיוסראיש זיל פיק חזקה טנתי'
גני מכר לן שדה כחבו ד קרקע ניקנית ביאוש ושינוי דשו'
ונענין הנכה דנים המחני זיל נשפי הקצר ונעים פסקו
דקיקע אינה נגזלת אפי ביאוש ושנוי ישי' וכן פסקו נ׳ח
בסייניז סיי והרשידס זיל חלק חימסי רכ׳הוהדא׳דב ויל
בסי׳קנין אלא שקראי דב ז׳ל פסק כן "שוס יניון יפלוגת‘
די־צותא הוא העמד קרקע בחזקת מדיה קתא כמ 'ש בהגה
כטור אות איולכאויה נראה שדניני נעל הטורים זיל סות'
חת עצמו חסי׳זה לסיירליו ומצאתי להרישדס ז׳ל נסייהנז
חילק נין גזלן גוי לגזלן ישראל דנגזלן ישראל קרקע איכס
נגזלת ונגזנן נוי ניחום ושינוי רשות קני ואיפשר שלזה כיון
קי־נ המפה ן'ל נכגהתי שכחג ועיין נסי'רביו אס לקחה
מגוי גזלן מהי דינו הנל מהר'םךנח'גסי'כ׳ אינו מחלק
בכך והניח יניי יניני ■"5ל הט'ריה ׳" ■5גצ’ע ב שט
ט וכחג היה זיג ברען רצגווג עצים וכוי ניב ט  0הוא
וצ-ריך נומי• כי־ננן ז פרק הגוזג כיזרא נ׳ח נסי׳זה ונטימן
ביו סי' ש'  3שט׳ כ וחייב להעמיד בית וכו׳נ׳ב מכאן
עי סיי הוא תיותי ך דן שציג עיא שטה א׳תמסני
ךן
על זה וגויגיב עיין מיש ;‘ק בשם «הי־*ס איסלאם
שטה ז׳ויש נתמוה נמה כיזב בעני) מילת קרקע דננזצת
מטנטלין ג'כ השכחת לה גהניחלתא וכו׳ניל וננוהח יפוש
ויניצייט כתוכ ג עבירות•הן נענין בזל ותלת קרקע שישב'
בדפוס היזח1־ ה׳ ח טעות מהי-׳א כלוי זיל חמר המאכןופי
מה שהבין רניט המחנר זיג יג' עבירות אלו הס נגזינת
קרקע אדיבי טפי שייך ננזיני■ מנעטנין מגוינת קרקע
דמטצסלין כיון יחניתן ברש תו נגמר הגזג משאיב בקרקע
עד שישתמש נו ולכן העיקי כמ׳ש ההריא הלוי זיל יכבשו
הראש זיל אין כאן ממה קרקע וגר נדנרי רנינו נעל
הטורים זיל צריך למוחקו !אעיפי שהרא׳ש זיל כתב ועתה
אנחר דין נזל קרקע ועלה קיזמר ג׳ ענירוח הן נענץ
גזל אין נכך כלו□ דכתת הרת׳־ש ן*צ לנאר יין ג״ילת קר׳
והוא מיש כבסוף לקרקע לא שייך גזל דקרקע אינה בבזל*
־־ץ שטה י־נ עיין נחום ומרדכי פרק הכונס וכרלנשם
כסב נראה לר־י דצריך הישראל לתת לזה כל מס שנתן לגוי
אס ירצה שיחזיר לו מירי דהוי או־זעה שהקדים בחקצ;ת
ומיהו אותו ישראל שקנאה אינו יכול לומר זכיתי בה וחתה
נתייאשת לעי שהגוי אלם או שלקחו בציווי המלך כגון י
יאודיס שכויחיס וייבא ימלכותא דינא וזה אינו ייאוש אין
כאן
כ
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סא

גמ׳ בן עזאי מאי קאמר כל הנותן ארבעה דברים על לבו שוב אינו חוטא
אמר רבא מדת הרחמים יש לה ארבעה דברים ואף השטן ארבעה
דברים כל הנותן ארבעה דברים על לבו הרי זה חוטא .העושר והאשה ויצר
הרע והריב .וצריכא אי אשמעינן .אשה הוה אמינא דילמא אסור אשת איש
אי נמי נדה אי נמי עובדת כוכבים .אמר יצר הרע דמשמע איסורי .ואי אשמעי׳
יצה״ר הוה אמינא דלאו אינתתיה .אבל היכא דאית ליה אשה אימא לא קמ״ל
דאפילו אית ליה אשה אסור דילמא מקרי ליה איסורא .ואי אשמעי׳ יצר הרע
ה״מ בדגופא אבל בממונא לא אמר נמי עושר .ואי אשמעי׳ עושר דממונא
[אבל] דלישנא לא צריכא( איבעיא להו ממון פלוני לו לי .לי אשה כאשת
' פלוני .אשתו במטה נדה ישן עמה או לא .איניש דלא מיתכשר לינצויי מאי
ת״ש ושמעינהו לכלהו (שמות כ> לא תחמוד אפילו ממון פלוני לי .האי ממון
פלוני לי גנבא ליסטים הוא (אלמא) [אלא] ממון לי כפלוני ודאי אסור מבעי
כיאור
ואימום שנקרעו ונראה חלל שלהן דמודו
רבנן דמקבלי טומאה דהאיכא בית קבול
ופליגי לענין טבילה שחכ״א מה שבתוכו
חוצץ ור״א אומר אינו חוצץ דכולו חד כלי
הוא ובשעת פטירתו היו רוצין לידע אם
חזר בו ושאלוהו מה אתה אומר באותן שני
המחלוקות אמר להם :וזזהרו כחם .שמקבלים
טומאה ואם נקרעו הטבילו אותו כמות שהן
דמה שבתוכו אינו חוצץ והן הלכות קבועות
שנאמרו לו למשה בסיני ,ואפשר דמפני
שאמר להן שהן הלכות קבועות שמחו בהם
יותר מבחייו ,א״נ משום שנתרחקו ממנו
בחייו מפני הנדוי כדאיתא ס״פ הזהב באורך
ומפני שחזרו ללמוד הימנו סמוך למיתתו
אמרו שמחנו בהם יותר מבחייו:
גט׳ .אמר רכא מדת הרחמים יש לה ארבעה
הברים .היינו אלו ד׳ דברים שמנה
בן עזאי שעי״ז שוב אינו חוטא וכנגד זד,
אף השטן יש לו ד׳ דברים שעי״ז בא האדם
לחטא וכדמסיים :דילמא איסור א״א .נותן
עיניו באשת איש הוא דאמר דסוף בא לידי
חטא :אמר יצה״ר .משמע בכל גווני דמגרי
יצה״ר בנפשי׳ ואפי׳ בפנוי׳ נמי :ואי
אשמעינן יצה״ר .ולא אשמעיגן אשה דהשתא
שמעי׳ כבר אפי׳ פנוי׳ וכ״ש א״א :רלא

אינתתי׳ .כמהרהר באשה אחרת שאינה אשתו
אבל יש לו אשה שרי להרהר באשתו קמ״ל
דאפי׳ באשתו לא יהרהר יותר מדאי שמא
יבוא לידי איסור :ואי אשמעי׳ יצה״ר .ולא
אשמעינן עושר :ה״מ דכגופא .בחטא
שבגוף :אמר נמי עושר .דע״י עושר אם
נותן אל לבו את הממון סופו לבוא לידי
איסור גזל וכדומה :אבל דלישנא לא .חטא
שבדבור כגון מחלוקת ולה״ר קמ״ל הריב:
איכעיא להד .ד׳ איבעיות איבעי לחו ושייכי
להני ד׳ דברים שיש לו לשטן :ממון פלוני
לו לי .אומר ולואי ויהא ממונו של פלוני
לי :לי אשה כאשת פלוני .ולואי ותהי׳ לי
אשה כאשת פלוני(:אשתו כמטה נדה .והוא
בבגדו והיא בבגדה מיבעי |נ׳ דאל״ה פשיטא
דאסור דקעבר משום לא *רב :אינש רלא
מתבשר לינצויי מאי .מהו להחזיק במחלוקת
באדם רשע):ת״ש ושמעינהו לכולהו .בא

לפשוט לך כולהו בעיין :לא תחמוד .הא לא
תחמוד כתיבא בקרא ומפרשינן אפי׳ ממון
פלוני לי קעבר בלא תחמוד והיכי דמי:
האי ממון פלוני לי גנכא ליפטים הוא .אם
באומר ליקח ממון פלוני לעצמו האי גנב
הוא או ליסטים הוא ולאו בלא תחמוד קעבר
אלא בלא תגזול :אלא ממון לי כפלוני,.
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אנפשיה אלא לולי יהיב לי פלוני ממוניה בידי דהא קא חמד .אשה כאשת
פלוני הא כבר הרהר בה .אבל בת פלוני ודאי מותר פשיטא לא צריבא דאי
אמר איקדשת ואמרה (לה) [לא] [אתתיה נדה לא תקרב נמי דמצי^יכל בהדה
'מותר .כל הקרב אל אשתו והיא ישנה כאילו קרב אל ספינה העומדת ליטרף
בים כתיב הכא (מקרב) [תקרב] וכתיב התם (יונה א> ויקרב אליו רב החובל
ואיכא דאמרי חייב חטאת דכתיב (יחזקאל יה) החטאת איכא דאמרי כאילו קרב
את העגל .איניש דלא מיתכשר דכתיב (נחמיה יג> ואריב עמם ואקללם :
תנן התם כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו שלא בא לעולם מה למעלה
מה למטה מה לפנים מה לאחור .משלו לה״ד .ולא על הבריות בלבד אמרו אלא
כיאור

-

ואלא באומר ולואי ויהא גם לי ממון כפלוני
העשיר :ודאי אסור טיכעי אנפשיה .בתמי׳
זד .מי אסור לבקש לנפשו :אלא לולי יהיב
וכו׳ .אלא באומר ולואי ויבוא ממונו של
פלוני לידי וזה קעבר בלא תחמוד דהא קא
חמד והא פשיטנא דממון פלוני לי אסור:
אשה כאשת פלוני הא ככר הרהר כה .אף
דכה״ג בממון שרי כדאמרינן באשה אסור
דהא בין כך כבר הרהר באשת פלוני :אכל
כת פלוני ודאי מותר .באומר ולואי ותהי׳
בת פלוני לי ודאי מותר דכיון שהיא פנוי׳
ומהרהר בה כדי לשאתה לאשר ,פשיטא שרי:
ומקשי פשימא .והא כה״ג פשיטא דשרי ומאי
איצטריך לאשמועינן :דאי אמר איקדשת
ואמרה לזג שאמר לה תתקדשי לי ואמרה
לא וקמ״ל דאפ״ה שרי שמא תתרצה לו:
'אתתי׳ נדה .ואשתו גדה דמיבעיא לד אי
מותר לישן עמה פשיטנא לך דזו גמי בלא
תקרב פי׳ זה נמי אסור כדי שלא יבוא לידי
קירוב וקעבר בלא תקרב :דמצי מיכל
כהדה מותר ,דכל דשרי למיכל עמה בשולחן
אחד הוא דשרי נמי לישן עמה ואשתו נדה
כי היכי דאסור לאכול עמה כדתנן לא יאכל
הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה אע״ג
דליכא קירוב בשר שמא יבוא לידי איסור
ה״נ לישן עמה אסור :כל הקרב אל אשתו
והיא ישינה .איסור ישיגה נתבאר לעיל פ״א
שהוא מדרבנן ואין ללמוד בו גז״ש מתקרב
ושמא כיון שהוא ביאת זנות מדרבנן יליף

לה ממקרב דכתיב בסוף פרשת עריות
ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם ,ובכת״י
הגי׳ כל הקרב אל אשתו נדה פי׳ ואפי׳ לא
בא עליה ואפי׳ בבגדו ושמא לגירסתנו נמי
יש לפ׳ שקרב אל אשתו ישינה וכשהניחה
בחזקת טומאה דמבואר נדה י״ב שלעולם היא
אסורה עליו עד שתאמר טהורה אני :כתיב
הכא תקרב .ואל אשה בגדת טומאתה לא
תקרב לגלות ערותה (ויקרא יח) :וכתיב
התגג ביוגה :ואיכא דאמרי חיים המארג
שקולה עבירה זו כעבירה שחייב עלי׳ חטאת:
דכתיב החטאת .ביחזקאל י״ח וכתיב התם
הנפש החוטאת היא תמות והחוטא ת חסר
וי״ו כתיב וקרי בהו החטאת וסמיך לי׳ ואל
אשה נדה לא יקרב :כאילו קרב את העגל.
דכתיב בי׳ (שמות ל״ב) ויהי כאשר קרב
אל המחנה וירא את העגל ותיבת קרב למד
לגז״ש :אינש דלא מתכשר .דבעית מהו
לאיגצויי בי׳ פשיטנא לד מקרא דנחמי׳
דכתיב :ואריב עטם ואקללם .שעשה נחמי׳
ריב עם האנשים שלקחו נשים נכריות
כמבואר שם בכתובים :מה למעלה .מן
השמים ומה למטה מן הארץ שלא יחקור
במופלא ממנו :מה לפנים .קודם שנברא
העולם ומה לאחור מה שיהי׳ לאחר כך,
ואיידי דמיירי רבא בד׳ דברים דמדת
הרחמים ודשטן נקט נמי זה המאמר :משלו
לה״ד .היא פיסקא מברייתא וכמו דהוה כתיב
וכו׳ דבברייתא מסיים כך זה אדם כו׳ הוא

מסכתות כלה
רכי אליעזר כן יעקכ אומר אנוש רמה כחייו ,אלר כנים,
וכן אדם תולעת ,כמותו.

בז עזאי מאי קאמר ,כל הנותן ארבעה דברים על לבו שוב
אינו חוטא .אמר ובא טדת הרהטים יש לה ארבעה דברים,
ואף השטן ארבעה דברים ,כל הנותן ארבעה דברים על לבו הרי
 18זה חוטא ,העושר ,והאשה ,ויצר הרע ,והריב .וצריכא ,אי
אשטעינן אשה ,הוה אטינא דילטא אסור אשת איש ,אי נטי
גדה ,אי נטי ־גויה; ואי אשמעינן יצר הרע ,הוה אטינא דלאו
אינתתיה ,אבל היכא דאית ליה אשה אימא לא ,קא משמע לן
■"דאפילו אית ליה אשת אסור ,דילטא מקרי ליה איסורא; ואי
״ 2אשמעינן יצר הרע ,הני טילי בדגופא ,אבל בממונא לא ,אטר
נטי עושר[ ואי אשטעינן עושר ,דמטונא ,דלישנא לא ,צריכא.
איבעיא להו ,טמון פלוני לי; לי אשה כאשת פלוני; אשתו
ד
במטה נדה ,ישן עמה או לא; איניש דלא טיתכשר ,לינצויי מאי,
 .11במותו] ב .נר׳ שמעון בו אלעור אומר נאה אדם זח ומשובח אלא
שמוציא בטעיו דבר שאיו העין יכולת לראות משלו משל לה״ד למלר בשר ודם שבנח
פלטריא נדולה ונאח ומשובחת והיה נהר בורסהי עובר בתוכח כל תעובר ושב אומר
כמה נאה פלטיא זו חוץ מנתר של בורססי שהוא עובר בתוכח כד זח ארם שהוא
דוטח מה בוטו שהוא מוציא מטעיו דבר מגונה שאיו העין יכולת לראות הוא
מתנאה לפני המהום בשעת מיתתו של ר׳ אליעזר נכנסו תלמידיו וישבו לפניו
ואמרו לו ובינו למדנו הלכה אטד להם מה אלמדכם צאו והותרו איש בכבוד חברו

ובשעה שאתם מתפללים היו

יודעים לפני טי אתם עומרים שבשביל דבר זה

חמסו לחיי העולם הבא א״ר

אלעזר בז עזריה חמשה דברים למדנו ר׳ אליעזר

בשעת מיתתו ושמחנו בהם יותר מטה שלמדנו בתייו ואלו חם הכדור והאמום
וההטיע ותפלה וכסת ענולה הותרו בהם והטבילו כמותו שהו הלכות סבועות שנאמרו

לו למשה בסיני סליה פרסא].
.17

גויה) ב .נאמר יצר הרע דמשט׳ איסורי].

.22

0מו 1פלוני] ב .נלו].

.13

אמר רכא מדת וכו׳ .ראה מבוא לכלח רבתי ,שם ,לסיטו א׳.

יי,
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תא שמע ,ושטעינהו לכולהו ,לא תחמוד ,אפילו מטון פלוני לי,
26

האי ממון פלוני לי ,גנבא ליסטים הוא ,אלא מטון לי כפלוני,

ודאי אסור ,מבעי אנפשיה ,אלא לולי יחיב לי פלוני טטוגיה
בידי ,דהא קא חמד; אשה כאשת פלוני ,הא כבר הרהר בה,
אבל בת פלוני ,ודאי מותר ,פשיטא ,לא צריכה ,דאי אמר

איקדשח ,ואמרי׳ לא;^אתתיה נדה לא תקרב ,נטי דטנה מיכל
30

בהדה מותר ,כל הקרב אל אשתו נדה ,כאלו קרב אל הספינה
העומדת ליטרף בים ,כתיב הכא לא תקרב ,וכתיב התם ויקרב

אליו רב החובל ,ואיכא דאמרי באלו קרב לעגל ,דכתיב ויהי

.25

אלא] ב .אלטא.

.20

לא] ב .לה.

.30

הספינה]  .3ספיגה.

.31

לא הסרב]  .3נסרב.

נדה] ב .והיא ישנה.

 .32החובל] ב[ .ואיכא ראטרי חייב חטאת רבתי׳ החטאת].
לענל] ב .את העגל.
ב .איכא.
.33—32

.24

ואיבא]

דכתיב  . . .הענל] ב .ל'.

לא תחמוד וכו׳ .השוה מכילתא דר״ש ,יתרו כ' ,צר  ,112הוצ׳ האפפטאנו:

פסיסתא ווטרתא ,ואתחנז ,ס״ת עמוד ב' ,ויגיציאה ש״ו.
לא תתטוד .שטות כ׳ י״ז ;
.29

דברים ה׳ י״ת.

אתתיה נדה ובו׳ .השוה ישבת י״ג א׳ ;

צר ד׳ ב׳ — ה׳ א' ;
רפוס ווילנא ;

נו״ב ,ריש פ״ג :

אבות דר'נ ,גו״א ,ריש «״ב,

מדרש במדבר רבה ,פ*י ,סימן ה',

ומדרש תנהוטא ,מצורע ,טיטן ה/־ווארשא תרל״ט.

רטנה .כלומר ,של חלס הסעודה.
 .33—30כל הסרב  ...העגל .הגהתי לסי כת״י אחר ,ילסוט על ר,תורת
(ראה מבוא לכלח רבתי ,פ״ח ,םיט 1כ״נ) .והשוה ירושלמי הוריות ,פ״ב ,ס״ו

עטור ד׳ ,דפוס סראטאשיו ;
.31

.32

וסדר אליהו רבה ,פט״ז ,צד  ,76וווצ' מא״ש.

לא תסרב .ויסרא י״ח י״ט.
ויסרב ונו׳ .יונה א׳ ו׳.
ויהי ונו׳ .שטות ל״ב י״ט.
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כלי

ת׳ ואחיען

עה״ת איתא סס״ל גי אני ר וגף
את שבתותי משמורי וגז׳ כעד זה
שלא
׳־;נמכר לעכו״םהכתיב מלחי
ט״ז אף
יאמר מאיל ורבי עיבד
מגלה
ע״ז מאיל ורבי
אני אעבוד
ורבי
עריית אף אגי אג״ע מאיל
מחלל שבש אף אל אחלל שבתות
ח״ל ל״ת לכם אלילים את שבחותי
תשמרו וט׳ עכ״ל התו״כ  ,והנס
בפשטות הד׳ א״ל ביאור דמהכ״ח
רבי
יה׳י דומה לרבי ועוד דגם
אסור בע״ז וג״ע ועוד דלמה שבק
ש״ד ואי דאינו מרוחו בקראהגס ג״ע איני רמו
בקר׳ ובכל מקים נקנו הנך חלת בהדי הדדי
נראה ביאיר
ע״ז ג״ע שפ״ד לכן
דמבד
נימ׳
הדברים דקח״ל דלא
בו
הנמכר למכו״ם יש לו הנכרי
קה״ג וה״ה כרבו לעני! דל״ה לגמרי
קידוש
בכלל בנ״י שיהי׳ מלוה על
ע״ז
השם ולכן באונס יהי' מותר
.׳ע כמו רבו לכן לא נקש שפכ״ד
באונס
שזה נם ב״נ מוזהר גס
משים דחסבר׳ דמה חזית ורק מ״ז
דנמכר לנכרי נפקע
וג׳ע הו״א כיון
דקניי׳
קדושת ישראל כיון
ממנו
לנכרי ומטעם וה הו״א רגם בקישח שבח
לחני כיון דיש מליו אדון נכרי אינו
בגדר בן ישראל הגמור שיהי׳ מוזהר
על השבח וגדולה מזו בזוה״ק פ׳ בהד
הנמכר לישראל ג״כ פורק
רע׳ע
ממנו טול מלכוש שמים ואם אמנם
מטפחת
כי הג׳ יעב״ץ ז״ל בס׳
ספרים תמה עליו ועי׳ בבן יוחאי
כל מה שטרח לתרץ ואין בז כדי
לדעת
הראיתי
שביעה אמנם אני
בירושלמי פ’א דקדושין סוף ה״ב דאיתא
שם בזה״ל על שאלות התלמידים אח
ריב״ז מה ראוי להיוח נרצע באוון
אבריו אמר להם אוזן
יוסר מכל
ששמעה בהר סיני לא יהי׳ לכם
אלהים אחרים ע״ם ופרקה מעלי' מול
מלטת שחים וקיבלה עלי׳ עול בו״ד

חמדה €

מכ״ל מבואר כד׳ הווה״ק וא״כ מכ״ש
בנמכר לנכרי הו״א דאינו שייך לקדושת
שבח לכן גלי׳ קרא דאינו כן ובנמכר
לנכרי ה״ה לגמרי בקדושת ישראל לענין
כל דבר דנכרי א״ק אוחו קה״ג וז״ג
לענ״ד בפירש התו״כ ובאמת בענין חילל
לומר דרך פלפול
שבת הי׳ מקום
מטעם אחר עפמ״ש המרי׳ק דכל היכא
שעשה מדין הכרח שמכריחו למשות הוי
משאצל״ג א״כ לכאו׳ בעברו של ישראל
אס מצוה אוחו הישראל לחלל שבת
מותר העבד לחלל שבח חה״ח דהוי
משאצל״ג אך ז״א דא״נ דהעבדמותר
לעשוה המלאכה מטעם דהוי משאצל״ג
הרי אין עבירה אצל העבד ואמרינן
יש שליח והוי האדון מחלל וא״כ אסור
לו לעשות המלאכה בשביל שהאדון לא
מחלל את השבת לדעת הפוסקים דגם
בשבת שייך שליחות ומעסה ז״ד בנמכר
לישראל אבל בנמכר לנכרי דא״ש לנכרי
ומלבד זה הרי הנכרי אינו מוזהר על
חילל שבת א״כ שיב י״ל דאין כאן
עבירה בעושה מלאכה כשביל רט דהוי
משאצל״ג אמנם סתם תו״כ ר״י דס״ל
מלאכה
הזי
משאצל״ג חייב ושפיר
דאורייתא וזה קמ״ל קרא דאת שבתותי
______________חשמורי________ ___ ;-
א״ר לא תחאיה ביח
רעיך וגו׳כבר עמדו בזה
המפרשים על השינוי שיש בין הדברות
הראשונות לדברות האחרונות בענין זה
שבפ׳ יתרו נאמר בית קודם ואח״כ
אשה וכאן כחוב אשה מקידם ואח״כ
כיח ועיר דאמאי בכל הדברים הוסיף
כאז לאו על המחשבה ובא״ר נשאר
הלאו דלא תחמוד ועי׳ בכלי יקר פ׳
יתרו שכתב בזה טפי׳ דרכו דבדברזת
הראשונות נאחר לכל אמנם דברות
האחרונות נאמרו רק לישראל ודבריו
אך
ביסודו הדברים נכונים המה
שכ׳ עפי״ז דלכן בדברות הראשיטת
ל״נ שלא תתאוה משוס שבב״נ ל״ש
לאו

לא תחמוד

כלי חמדה  -דברים פלוצקי־מאיר דן רפאל בן חיי□ יצחק עמוד מס (59הוז־פס ע״י תכנת אוצי• החכמה
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חמדה *

«׳ ™*ן
לאי זס להזהיר אותו טל מחשכה קשה
מאד אדרבה הא ב״נ נענש גם על
מחשבה יע״כ דמווהר טל מחשבה ג״כ
גם מ״ש דלא תחמוד בא״ר ע״כ פרשו רק
בחשתדל שיגרשה בעלה דאל״ב איכא
מלא
לא תנאף יננה״ג איגו מחיר
תחאוה לטנ״ד צ״ט טובא ובפשיטה
נראה דלאו דלא תחמוד א״ר היינו
כמו לא תחמוד בכל דבר שפרשו
לדעת רש״י ותום' גוזל ממש ולעבור
עליי בשני לאוין כן פירש ל״ת הייט
שלוקח ממט■ את אשתו בחזקה ואי
משוס דבלא״ה איכא לא תחמוד לא
אדע הא י״ל דאע״ג דהוא אינו בועל
אותה מ״ח בזה שגוזל אשת חבירו
עובר בלא תחמוד וכמו גזלן דחייבעל
ההוצאה מרשות הנגזל כן חייבה הורה
על המילא אשתו של חבירו מרשותו
אע״ג שלא בא עלי׳ וכמו בעבדי ואמתו
ה״ה
דחייבא רחמנא בלא תחמוד
באשתו וז״פ לטנ״ד ע״כ ד׳ הגאון "ו״ל
ל״ע ומה שנלע״ד מפי״ד הנאין ז״ל
דבדברוה הראשוטת הי׳ לכל באי העולם
ודברות האחרונות לישראל לבר ולכן
מדוקדק היטב שיטי המקראות ונאמר
דלכאו׳ יפלא באמת דלחה צריך קרא
כפרט על א״ר כיון דכתיב בחורה
אשר לריעך והכל בכלל ומה שנראה
בזה כיון דפסק הרמב״ם ז״ל דבב״ג
אע״ג דבעילת בעל יש להם מ״מ
יכולה להפרד ממנה בדיבר בעלמא
שאס אינה רוצה להיות אשתו נפקעת
האישית וא״כ הוא מיל מכל הקטנים
שיש לאדם בחשיציו שא״א להם להפרד
ממט שלא מרצונו לכן הו״א דאינו
בנדר כל הקטנים שיש לו ולכן צריך
לפרטו א״ר ולכן כ׳ בית מידם לא״ר
כיין דביח הוא מחובר לקרקע וא״נ
ויש לו בו אנין יותר אלים מבכל
הקטטס החטלטלין לכן כחוב בית
ברישא ואח״כ נקטה התורה לרבותא
בריש׳ א״ר דהוא הקטן הגרוע מכל
v-................-׳-r
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המטלטלין שיש לו ואעפ״כ הוא בגדר
ל״ת ומדוקדק היטב לשון המקר׳ דבדבדית
הראשונות אך ז״ד בדברות הראשונית
לכל באי העולם משאי*כ
שנאחר
בדברות האחרונות שנאמרו רק לישראל
לכאו׳ צריך מובן למה פרט התורה
א״ר הא בישראל קטן שיש לאדם
באשתי אלים מכל הקניטס שצריך
שיהי׳ לו בה קטן מליט לצמיתות
וא״כ ברור הדבר דהוי נכלל כל
אשר לריטך לכן נראה כיון דלישראל
דפ״י קדישין
מצית קדושין
נתחדש
גרידא ה״ה אשתו ושלא טמא דענין
קדושין הוא רק כהקדש שנאסרו לכ’ע
אבל מ״מ-איט בגדר שלו לחלוטין
וכמו שעלה באמח על דעת הגאין
מוהר״י חגיז ז״ל בהלק״ט דבקדישי
אשה מהנה שאלה כ״ז שלא נכנסה
לחופה לכן קמ״ל התוה״ק שז״א דכל
דקידש לה ה״ה אשת חבירו ואין חילק
כלל בין ארוסה לנשואה לענין זה
ונם בארוסה הוא הקטן היותר אלים
שיש לישראל -בנכהיי שבכל הקטנים
יכול להפקירם משא״כ אשתו א״א
להפקיע מרשותו אלא ע״י גט או
מוחחו וגס מפגי שמלבד הקטן נוסף
בו מנין קדושה שהוא כהקדש לכן
כתבה בחורה לא תחמוד א״ר בריש׳
ועי״ו יפתחו לני שערי אורה ומה
שלא נאמר לא תתאוה בא״ר ונקדים
ל״ח למה לא נאמר בדברות הראשונית
הכלי יקר צ״ע
לא חתאוה ומ״ש
'
כנ״ל ••
לענ״ד נראה טפי' דרכו רק
להיפיך מחש ממ״ש הוא ז״ל
רק אדרבה כיין דבדברוח הראשונות
נאמרו לכל באי עולם ובב״ג מיזהר
על מחשבת איסור ג" כ א’כ אף
שנאמרו בלשון לא תחמוד ממילא גם
המחשבה אסורה דב״נ מוזהר על
וממילא ידעינן
מחשבת איסור ג״כ
דישראל ג״כ מוזהרים טל המחשבה כיון
דבדיבור

אמנם

-־־••V
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חמדה

פקוע אך הדברות סראשינוח שנאמרו
לבדיטר אחד נאמרו לכלל ונראה פשוט לכולם
שרן באיסר זכית שנן אן שנאמר רק~־ לכל באי העולם שבנחירה סגי להו
ונס ישראל במדבר היו דינם כן לא
בלשון לא תחמול ממילא ידמיכן דגם
הי׳ צריך לרבות ב״פ כיון ללא הי׳ אז
מחשבה איסור חשא״כ לברברות אחרונות
כלל ב״ס זה״ה ככל הבהמות משא״כ
 .אמרו רק לישראל וסד׳א לטון לישראל
בדברות אחרונות שנאמרו רק לישראל
אינו מוזהרין מל מחשכח איסור ה״ה
ובמשנה חורה נצטווי טל השחיטה ושפיר
יעל מחשבת אילו אינו מחהרין לכן שני
צריך וכל לרבות ב״פ אע״ג דליט כשחיט
לא תחאוה להורות
רחמנא בלשון
דנל מנינים אלו שהי׳ מוזהרין מליהס
חוזהרין טל שביתתו :
במורם ב״נ ואז הי׳ מוזהרין טל
מחשבת האיסור ג״כ ה״ה דגכללי היום
מלאים כל טוב ונו׳
ואכלת ושבטח .וכתב
במחשבת האיסור לנן נאחר לאחחאוה באמת
הרמב״ן ז״ל בזה״ל וע״ל רבותינו ירמוז
כולל הכל גס  rhדהיינו במילת בטל
דהוי בכלל אשר לריטך וממילא א״ש
טור כי הטוב ההוא אשר ימלא בבתים
המלאים מוסר להם אפי׳ הי׳ שם לברים
דלא נאמר נאשר ריטך לא תתאוה כיון
הנאסרים בתורה כגין כותלי דחוירי
שביארנו דע״כ אזהרה המיוחדת שלל״ת
או כרמים נטועים כלאים או טרלהוכי׳
א״ר האי רק טל נטה״ח שנתחדשה
והשליט אותם בכל הנמלא בארן במותר
לישראל ולא הי׳ מוזהרין טליה קודם
ובאסור והנה הותרו להם כל האסורין
רק
מ״ת א״ב באמת איט באיסור
זולתי איסור ע״י כמו שיבאר עור ולא
במטשה ולא במחשבה כמו כל מצות
תחןןור כסף וזהב עליהם ולקחת לך וט׳
ישראל שאינו מזזהרין אלא במטשה
ולכך ילכיר כאן בפרשה שאחרי כן
וא״ש הכל בס״ד [ומה שהקשה טיד
הכלי יקר דאין אפשר לזמר דליכא
מזבחזחס תתיצין לאבר ט״ז ומשמשי׳
ושאר כל הנמצא בארן חותר ,והנה
איסור במחשבה הא הרהורי טבירה ק׳
ההיתר הזה מי שאכלו שלל אויביהם
חטבירה תמהני זה הוא במחשבת נואף
יי״א בשבע שככשו וכו׳ בגת׳ פרק
הלאו דלא תחמוד האחור
אמנם
ראשון במם׳ מילין והרב כתב בה׳ מלכים
בא״ר הוא מנין גזל וכזה שפיר י״ל
חלוצי צבא כשיכנסו בגבול הגיים ושט
דנהי דבא״א המיושבה לגזול איח ג״כ
בהם מותר לאכול נבילות .וטריפות ובשר
אכל בנטה״מ ליכא איסור
אסורה
חזיר וכיוצ״ב אם רעב ולא מצא מה
וז״ב ונטן בס״ד
לאכול אלא מאכלים האילז האסורים
י״ל מה שיש לדקדק בשמירת
שבת לעני! שביתת בהמחו
z
)וכן שותה יי״נ ומפי השמוטה לחיו ובתים
מלאים כל טוב ערפו תזרים יכיו״ב ואין
בדברות הראשינות לא נאחר וכל בהמתך
זה נכון שלא בשביל פק״נ או רעבין
רק ובהמחך אמנם בדברות אחרונות
בלבי הותר בשמח מלחמה אלא לאחר
נאמר וכל בהמחך וצ״ב הרי כל אתו
שכבשו הערים הגלולות והטובות סותר
נרבות ומה הריבו בוה שלא הי' צריך
להם שלל אויביהם ולא בכל חלוצי צבא
בדברות ראשונות ולהנ״ל י״ל עפ״י
דחטאר בחולין דע״ד ט״ב למטונזי
אלא בארן אשר נשבע לאבותינו לתת
לנו כמו שמפורש בטנין  ,וכן יי״נ
רובט וחןרש ט מי״שכרש״י ותום׳ ובפירוש
ר״ג מאוה״ג ז״ל שנדמ״ח בש׳ם ד׳
שהזכיר אינו אמת שבכל אסירי מ״ז
וץילנא דק פקועה הוא שחיטה לכל
היא מצחה ומשמשי׳ ותקרוטת שלה הכול
ענינים א״כ י״ל דמ״כ אתי לרטת בן
תשקצני
שקן
מיד שנאמד
אסור

 Hי׳ ’׳ובתים
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בבל הצדדים אליבא דרבנן אלא אם יש שינוי או אין שינוי והקדמונים לא פירשוה כרב
אשי משום דסנירא להו דפשיטא דאין שינוי. :
מ ריש פרק השוחט (דף כ״ז) דכעי לאונוחי שחיטה מן הצואר וקאמר ותנא סייתי
קלט
לה מהבא כלומר מה שהאמורא מוכיח ממקום אחד התנא מוכיח ממקום אחרt
וצריך לומר שהאמורא לא שמיע ליה הברייתא:
קט פעמים מקשה מתנא שאומר שני דברים מתהפכים ומתרץ הא דידיה הא דרכיה,
פרק התערובות (דף ע״ס) מאן שמעת ליה דאית ליה רואין רבי יהודה וקתני דסני
ליה ברובא ובו׳ ,ומשני הא דידיה הא דרכיה ,וכן בכמה דובתין:
קמא מצעו בבמה דובתין רב תנא הוא ופליג ,רבי יוחנן תנא ופליג ,ובל שבן ר׳ חייא
שהיה רבו ,ומציגו רבי חייא הנא ופליג טהא דב״ט (דף ה׳) מתניתין קא רמית
עליה דר׳ חייא ר״ח תנא הוא ופליג  ,ופשיטא שאינם תנאים שהרי לא הוזכרו לא במשנה ולא
בברייתא ,אלא רוצה לומר שהם חשובים כמו תנאים ויבולים לחלוק על משנה וברייתא ,
—וזה התירוץ אינו מתרץ בי אם על ידי הדחק ,כריש בבא מציעא (דף ה׳) רקאמר רבי
תייא מנה לי בידך והעדים מעידים שיש לו חמשים זוז דמקשה לו סבה מתניתין ולא
מתרץ דר׳ חייא תנא ופליב ,ובן על מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי אלא חמשים
והילך עד לבסוף שאינו יבול לנטות ימין ושמאל ,ואע״׳פ שרב תנא הוא ופליג ובן רבי
יוחנן הני טילי לדידן אנן מחשיבין אותם לתנאים לחלוק על משנה או על ברייתא ,אבל
רב לא חשיב לרבי יוחנן תנא וכן לד׳ יוחנן לא חשיב רב תנא ,כדמשמע פ״ק דבתובות
(דף מ׳) א״ר נחמן אמר רב ברכת חתנים בעשרה וחתנים מן המנין וכו׳ מיתיבי מברבין
ברכת חתנים בו׳ עד מהניחין קא רטית עליה דרב רב תנא הוא ופליג ואח׳ב א״ר יצחק
א״ר יוחנן חתנים מן המנין ואין אבלים מן המגין ,ומקשה מהך ברייתא לד׳ יוחנן ולא
קאמר ר׳ יוחנן ברב סבירא ליה משום דלא חשיב ר׳ יוחנן רב לתנא:
קמב מציגו תנא דפריך לבר פלוגהיה והוא ידע דיכול לשנויי שיגויא חדא ואפילו הבי
פריך ליה לדעת אם יאמר לו טעם אחר ,בי הא דבפרק שור שגנח ד׳ וה׳ (דף ס״ב)
גבי הא דתנו רבנן ובעל השוד נקי ר׳ עקיבא אומר נקי מדמי עבד ופריך וליטא ר״ע
לגפשיה והלא עצמו אינו משתלם אלא מניפו ובו׳ עד שקרם ושחטו אי הבי רבי אליעזר
נטי שקדם ושחטו איהו סגר אי איבא טעמא אחרינא גיסא לי ,אע’פ שזה לא נשאר לפי
המסקנא טבל מקום אי לאו דהוי דרך התנא בך לא הוה מסיק אדעתיה למיטר הכי ,ובי
דחי האי תירוצא אחרינא מטעסא ■אחרינא דחי:
קמג פעמים מקשה אמורא לחבירו טבח משנה או ברייתא וגם לדידיה קשה אותה משנה
או ברייתא ומצי למיפרך וליטעמיך ולא פריך ליה ,זזה תמצא הרבה בתלמוד עד
כי חדל לספור גי אין מספר:
ממד מצינו לשון משמע להו וכן הילבתא ,בי האדפרק קמא דבבא מציעא (דף ה׳) לא
תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו ובן האמת ,ומשמע לד״ו ר״ל וא״ב אין העולם
טועים נזה ואינם חשודים על ממוגא בכך כי יודעים הם שאינם פושעים:
קמה מציגו בתלמוד שמביא ראיה מדברי אמורא בתרא על אמורא קמא ,פרק השואל
(דף צ״ה) א״ר יוחנן הדר ביה מההיא גבי נטל אבן או קורה של הקדש דקאמר
יתיב רבי אנא קמיה דרבי יוחנן ויתיב וקאמר משמיה רשמואל הדר בחצר חבירו שלא
מדעתו צריך להעלות לו שבר איל רבי יוחנן הדר ביה שמואל מההיא ומקשה וממאי
דמההיא הדר ביה דילטא טהא הדר ביה עד בדרבא דאמר הקדש• שלא מדעת כהדיוט
מדעת דמי ואמר רבא הני שקולאי וכו׳:
קמו מצינו בתלמוד אי איתא והכי הילכתא ,פרק המדיר (דף פ׳) אי איתא לדרב הוגא
דאמר יבולה אשה שתאמר איני ניזונית ואיני עושה ,והכי הילכתא דאמר פרק שני
דייגי
6
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מרדכי
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ומה שעם אמרו בעכו״ם פסול כדי שלא תהא כל אחת ואחת

.אטו כדין .אבל בחזקת הבתים דס״ל דבעינן רצון .ורק דס״ל

הולכת ותולה עצמה ביד פכו״ס ומפקעת עצמה מיד בעלה

דע״י כפי׳ ומצוה לשמוע דברי חכמים גמר ונתרצה .א״כ

דהאי סוגיא סבר כרב משרשיא .א״כ איך יחלק בין שלא

מביא שפיר הא דרב משרשיא .דלפי״ז הא דרב משרשיא לאו

בדין דעכו״ם לשלא כדין דישראל .וגם בשלא כדין דישראל

בדותא היא .שהרי אף אם עכו״ם כפוהו עכ׳׳פ הי׳ אונס.
ומצוה לגרש יש כאן משום הדין .א״כ אגב האונס של כפכו״ם

פוסל משום דמיחלף בשלא כדין לא מצינו פלוגתא .ועיין שם

ומצוה לשמוע דברי מז״ל גמר ומגרש .וא״כ דרב משרשיא

בתום׳ בב״ב דמקשו איך מביא הא דרב משרשיא הא אמריגן

לאו בדותא היא דבודאי אף בעכו״ם גמר ומגרש כיכא שיש
מצוה בגירושין שלו .ומשו״ה לא קשיא משלא כדין דנהי

לי ליישב לפי דברינו .דהנה לכאורה קשה

שב״ד טפו ברין .אבל עליו הי׳ מצוה לשמוע דברי ב״ד בשפת

בסוגיא דגישין אי נימא דסוגיא דגיטין

מעשה א״כ כיון דלפי דעתו הי׳ עליו מצוה לשמוע דברי

.סבר ובגט בעינן דוקא רצון קמו שמוכיח בערכין מדקתני
כופין אותו פד שיאמר רוצה אני .אלא דמשום הכי הוי

ב״ד ואגב אונסי׳ גמר ומגרש .אבל שלא כדין דפכו״ם אין

כאן .לא מצוה לשמוע דברי חז״ל .שהרי שלא כדין הוא .ומצרה

גיטא דאגב אונסא ומצרה לשמוע דברי חכמים גמר בדעתו

לשמוע דברי עכו״ם בודאי אין כאן .וא״כ הוי תליוכו ויהיב

ונתרצה .א״כ איך אמיר דשלא כדין דישראל לא הוי גיטא נהי

דביהיב לא אמרנן אגב אונסי׳ גמר ונתרצה שרק בזבין אמריק

דהוי באמת שלא כדין כיון דהב״ד שמו וסברי דכדין הוא

אגב אונסי׳ גמר ומקנה .אבל לא ביהיב:

דמשמע מסוגיא דגישין דמה״ת בשל הגט .ורק מדרבנן

דלב משרשיא בדותא היא:

(י)

ונראה

מנין ידע הוא שאינו כדין .וא״כ היכא שהוא לא הי׳ יותר

(יא)

גדול מהב״ד הי׳ להיות הדין .דכשר מן התורה שהרי אגב

זביני׳ זביני .היינו משום דמכירה בע׳׳כ
הויא מכירה .אבל לא משום שנתרצה .ולהראב״ד תליוהו

גמר ומגרש .ואיך אמר נהוי שלא כדין דישראל הא חילוק

וזבין וקבל דמים אגב זוזי נתרצה .ולפי״ז אזלי לטפמייהו שם

גדול יש דבישראל סבר דהדין כן ובעכו״ם לא הי׳ לו למשוב

בהלכות גזילה .דכתב הרמב״ס דאין לוקין על לאו זה כיינו

שהדין כן אחרי שמעצמם אנסוהו עכצ״ל דכאי סוגיא סבר

על לאו דלא תחמוד מפני שאין בו מעשה .וכתב כראב״ד

דאף בגט לא בעינן כלל רצון .ואעפי״כ ס״ל להאי סוגיא

להשיג דהרי מעשה גדול יש נטילת החפץ .אלא כטעם משום

דהיכא דעשה ע״י כפי׳ לא הוי מגרש כיון שלא פשה הדבר

דגיתן לתשלומין שהרי הוא כגזלן שחייב להשיב הגזילה .אכן
לדברינו כדברים מבוארים .רהנה להרמב״ם אם נימא דלאו

חונסי׳ ומה שהוא סבר שכן הדין שמצוה לשמוע דברי חכמים

יהיוצא

מדברינו

דהרמב״ם ס״ל תליוהו

וזבין

מעצמו דאימתי נקרא מגרש כשעושה הדבר מעצמו .דפ״ז
כתב קרא דאם לא תמצא מן היינו דגירושין הוי דרקא
כשעושה מעצמו לא מה שפושה ע״י כפי׳ .אלא היכא דמן

שלא מדעתו קונה דלא בעינן רצון .א״כ לא ניתן לחשלומין

כדין מחויב לגרש בזה לא ממעט קרא דבפינן דוקא שיגרש

שהרי כשקנה אין מחויב להשיב נמצא אם הי׳ לאו דלא

דלא החמוד הוא לקנות חפן שלא מדעתו כיון דלכרמב״ם

מעצמו דכיון דממויב הוא לציית דין ויש כח ביד ב״ד ע׳׳פ

תחמוד לקנות חפץ שלא מרצון המוכר הי׳ לוקין על לאו דלא

דק התורה לטפו לגרש הוי כמגרש מעצמו דב״ד כופין אותו

תחמוד .שהרי אי אפשר להחזיר משו״ה קאמר הרמב״ם דלאו

שיגרש מעצמו .ומשו״ה פריך ממ״נ אי עכו״ם בני עשוי
כינהו .כיינו היכא שמן הדין מחויב לעשות יש כח גם ביד

דלא תחמוד הוא על הרצון לקנות חפ׳ן של חבירו .אלא דאינו

עובר כל זמן שלא בא לידי מעשה .אבל אס הועיל מחשבתו

עכו״ם לטפו לעשות הדבר .א״כ איתכשורי נמי ליתכשר ואי

עבר על לאו דלא תחמוד על הרצון .והרצון הוא לאו שאין

סוגיא פליג אסוגיא דמזקת כבתים בתרתי מדא דבגט לא'

בו מעשה .אבל הראב״ד לטעמי׳ דס״ל גם במכירה בעינן
רצון .אלא דאגב זוזי נתרצה נמצא כשקנה בפ״כ של המוכר

גאו בני עשוי נינהו .א״כ איפסולי נמי לא לפסול( .דהאי
בעינן רצון .וגם בזה שע״י כפי׳ לא יבא רצון .רק שס״ל דהיכא

כ״ז שלא נתן הכסף לא קנה עדיין .נמצא כשקנה עבר
על לאו דלא תחמוד אבל עדיין ישנו בתשלומין .שהרי לא

מקרי עשה מעצמו) .וע״ז משני רב משרשיא דבר תורה

קנה כל זמן שלא נתן הדמים ומחויב להשיב .ואח״כ כשנתן
הדמים הרי להראב״ד נתרצה .וכיון שנתרצה כרי בגזלן גופי׳

דמן כדין יוכלו ב״ד לטפו בכה״ג הוי גט אף שעשה ע״י כפי׳
בעכו״ם נמי כשר .וא״כ ע״כ היינו טעמא דעכו״ם נמי בני
עשוי נינהו ויש כח בידם לטף לקיים כדין .וע״ז קאמר הא
דרב משרשיא בדותא היא דבודאי עכו״ם אינם יכולים לנוף

שאף כהדיוטות אמרו הטעם משום דשליחותייכו קא עבדינן

מועיל מחילה .ולפי״ז מיושב נמי מחלוקת הרמב״ם והראב״ד
גבי זה שכתב הרמב״ם כל החומד עבדו או אמתו כו׳ והפציר
בו עד שלקחו ממנו אע״פ שנתן לו דמים רבים עובר בל״ת

ועכו״ם לא שייך לומר שליחותי׳ קא עבדי ומביא ראי׳ דאם
נימא דעכו״ם יכולים לכוף .א״כ שלא כדין שלהם הוא
כשלא כדין דישראל .שהרי היכא דמן הדין לא הי׳ יכולים

והשיג הראב״ד הא דוקא היכא דלא אמר רוצה אני .וכנה
הרמב״ם לטעמי׳ דאין האיסור על נטילת החפץ שלא מרצונו.
אלא האיסור על רצונו שחמד דבר של פלוני נמצא מה יועיל

לפוף גם בישראל מה״ת לא הוי גט .להאי סוגיא דע״י כפי׳
היכא דשלא כדין אין מועיל דבעינן רק שיגרש מעצמו .וע״כ
דשלא כדין גזרו אטו כדין .א״כ גם בעכו״ם נגזור שלא כדין

שאמר אח״כ כשהפציר בו רוצה אני עכ״פ הוא חמד עוד
טרם שאמר זה רוצה אני ומחשבתו הועיל שבא לידי מעשה
היינו שע״י הפצרתו נחרצה .עבר על לאו דלא תחמוד .דהרי

להרמב״ם
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מרדכי

בבא קמא סימן לא

נהרמב״ם האיסור החימוד ונבר פבר על לאו דלא תחמוד
קודם שאמר רוצה אני .אכן הראב״ד לטעמי׳ דאיסור לאו
דלא חחמוד הוא מה שנועל חפץ של פלוני לקנוחו שלא

ויש שפסול מדאורייתא .דהנה אם ממד דבר של פלוני וכפהו

או הפציר בו עד שמכרו ולקח ממנו הדמים .נמצא דהחפץ
קנה רק שעבר מל לאו דלא תחמוד היינו מה שחמד בלבו
זהו האיסור .א״כ החימוד אינכו לאו דחמס .ואין נפסל

מרצון המוכר .וס״ל דכ״ז שלא נתרצה לא קנה .והא דאמרינן
דכ״ז שלא קיבל זוזי לא נחרצה עדיין .היינו דוקא אם לא

לעדות אלא לאו שיש בו מלקוח או לאו דחמם .ומהו לאו

אמר רוצה אני .אבל אם אמר רוצה אני .אף קודם שקיבל

דחמס כיינו שגוזל מפץ .ונותן הדמים .דביארנו לפיל דכיון

הכסף כיון שנחרצה המוכר בכסף ואמר רוצה אני נחרצה.
וא״כ לא פבר בכה״ג פל לאו דלא תחמוד .דלהראב״ד הוא
נעילת החפץ שלא מרצונו של המוכר והכא הרי נטל מרצון

דהומזק בגזלן מקודם על הדבר .לא מקרי מה שנוטל הדמים

המוכר שכבר אמר רוצה אני .משו״ה השיג הראב״ד דדוקא
דלא אמר רוצה אני אז עבר על לאו דלא תחמוד:

(יב) והנה

שמוכר רק שמקבל חשלומין .אבל מה שאינו לאו דממס אין
נפסל פד שיהא לאו שיש בו מעשה שלוקין .נמצא הלאו דלא

תחמוד דהאיסור הוא רצונו לא מקריא לאו דממס .וגם אין
לוקין עליו משום דלאו שאין בו מעשה הוא .ומשו״ה אין
נפסל בלאו דלא תחמוד מה״ת רק מדרבנן .ומיושב קושית

הב״י במו״מ (סימן ל״ד) פל הא דאמרינן
חמסן אין פסול לעדות אלא מדרבנן .כקשה

התום׳ והב״י אליבא דהרמב׳׳1_.0יש_עוד חמסן דהוא פסול

הא אמרינן לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע .להו משמע

מדאורייתא היינו היכא דלא כפה את המוכר למכור רק

דלאינשי משמע אבל כאמת אינו כן דאף בדמים עבר על

נטל החפץ ונתן הדמים .דנמצא בשפה שנטל החפץ גזל

לא תחמוד ותירץ דהתוס׳ כתבו .די״ל דמשמע להו היינו

כחפץ שלא קנאו .רק ששילם בעדו דמים .אבל כיון שהמוכר

דכן הוא האמת דלא תחמוד הוא בלא דמי .אך לדברי

נא מכרו .הרי גזל החפץ .אלא גזל הוא שגוזל ע״מ שלא

הרמב״ם אי אפשר לתרץ כן .שכרי הוא כתב בפירוש שאף

לשלם .וממסן הוא שגוזל ע״מ לשלם דבהדיא אמרינן אפ״פ

אם נתן ממון רב עבר על לא תחמוד .ואעפ״כ כתב דחמסן

שמבול ישיב רשע גזילה משלם .דאע״פ שגזילה משלם רשע

פסול מדרבנן .וכבית שמואל באכ״ע הקשה על קושית הב״י

הוא .הרי דאף אם גזל ע׳׳מ לשלם הוא גזלן ורשע מקרי.

דמאי קשיא ליה להב״י מדאמרינן לאינשי משמע להו בלא

ופסול מן כתורה .וזהו דקאמר בסנהדרין חמסנים מעיקרא

דמי אבל קושטא דמילתא אף בדמים עבר על לא תחמוד.

סברי דמי קא יהיבא אקראי בעלמא הוא כיון דחזו דקא

א״כ הי׳ להיות חמסן פסול מדאורייתא .דהא עכ״פ לאינשי

חטפי פסלינהו רבנן .פירוש מעיקרא לא פסלו רבנן חמסנין.

משמע בלא דמים ואינו פסול .שכרי הוא עבר העבירה

כיון דדמי קא יהבי והמוכר מוכר להם אף שעברו על לא

בשוגג .אכן באמת לא על הב״י תסוב תלונת הבית שמואל

תחמוד .הא לאו שאין בו מעשה הוא .וגם לאו לאו דחמס

אלא על כתוס׳ דהרי התום׳ בסנהדרין (דף כ״ה) הקשו

הוא .כיון דחזו דקא מטפי פירוש .וא״כ עובר על לא

קושיא זו של הב״י .ועכצ״ל דלאו תירוץ הוא מה דמשמע

תגזול .שהם אינם טפיס המוכר למכור .אלא חוטפים

לאינשי משום זה נאמר דחמסנין פסולין רק מדרבנן דאעו

דבכה״ג לא קנו .וכיון שחמסנין באין לפסול דאורייתא.

כל חמסנין לא ידעי דינא נהי דב3״מ לגבי חשוד אממונא

משו״ה פסלו כל החמסנין .וזהו שהרמב״ס מנה חמסן בפסול

השוד אשבועתא דשבועה באה לברר אמרינן שפיר דישבע
כיון שיכול להיות שסבר דלא תחמוד הוא בלא דמי .אבל

דרבנן .דמיירי הרמב״ם היכי שכופין המוכר למכור ע״י כפי׳
או הפצרה דפסולים מדרבנן משום שהרבה מהם באים לידי

לעדות איך נימא שכשר מה״ת דילמא ידע .ועוד אם לא

פסול דאורייתא פסלינהו רבנן ובאלו דפסוליס דאורייתא

ידע כלל אף מדרבנן אמאי פסול .ומדפסול מדרבנן ע״כ

מנה הגנבים והחמסנים .היינו שחוטף אע״פ שכונתו לשלם

דיודע שיש איסור וא״כ אם מה״ת עובר יפסול מן התורה.

פסול מדאורייתא דאע׳׳פ שמבול ישיב רשע גזילה משלם'.

אף דגבי שבועה אמרינן דישבע דשבופה באה לברר .ועוד

אע״פ שגזילה משלם רשע הוא :

דהניה

הא בסנהדרין יהיב טעמא מעיקרא סבור דמי קא יהיב
אקראי בעלמא הוא כיון דחזו דקא חטפי גזרו בי׳ רבנן.

(יג)

גזלן לחמסן פירשו החום׳ ז״ל בלישנא דקרא

ואם נימא דבאמת מן התורה פסול שעבר על לאו דלא תחמוד

אין חילוק ביניהם והכא קבעי מה בין גזלן דרבנן לחמסן

נימא שפסלוהו רבנן משום שמא ידע ע״כ דכיון דפסלו

דרבנן .וכן להלן גבי חמסן יהיב דמי פירשו בתום׳ ז״ל וכשלא

רבנן אמרינן דיודע שיש איסור ואפפ״כ אמרינן דאינו פסול
אלא מדרבנן ושפיר הקשו התום׳ והב״י דיפסול מדאורייתא

אמר רוצה אני כדמפרש אבל מן התורה אינו פסול אלא היכא

כיון דקושטא דמילתא דעבר^על לא תחמוד א >1אם יהיב
.דמי•; ובאמת ברמב״ם (בפ״י מהלכות עדות) יש סתירה^
דבאלו דפסולין מדרבנן מנה הרמב״ם החמסנין הרי דחמסן

פסול מדרבנן וכשמנה הרמב״ם פסולי דאורייתא מנה ג״כ
כגנבים והחמסנק .אק לפי .מה שביארנו למפלה מיושב \

בע״ה הכ 3דיש שני מיני חמסנין .יש חמסן שפסול מדרבנן

דלא

יהיב

התום׳ פירשו מל הא דאמרינן בגמ׳ מה בין

דמי

אבל

היכא

דיהיב

דמי

כשר

אע״ג

דכא אמר רוצה אני אע״פ שעובר מל לאו דלא תחמוד הא
אמרינן בפרק שנים אוחזי! לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע
להו .וההיא דסוף מכילתק דמייתי מחמס בני יהודה דאפילו

היכא דיהיב דמי הוה כאילו נוטל נשמתו לא דרשה גמורה.
אלא אסמכתא בעלמא דחמסן דקרא היינו גזלן דלא יהיב

דמי .והנה להרמב״ם הא עבר בלא תחמוד אף היכא דיהיב
דמי
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לבוש

בבא קמא סימן לא לב

דמי .אכן באמת דברי החום׳ תמוהים .דאיך נימא דכאן קא
בעי מאי בין גזלן דרבנן לממסן דרבנן .א״כ כי משני חמסן

דחלוהו וזבין הוו זביגי .היינו דוקא כשקיבל הכסף .אבל
קודם שקיבל הכסף לא קנה עדיין כמפורש ברמ״א שם בשם

יהיב דמי מאי פריך אי יהיב דמי חמסן קרית ליה והאמר רב

ב״י בשם סראב״ד .והראב״ד ג״כ מפרש דהכא מיירי בחמסן
שנוטל קודם שנתן הכסף רק שלוקח החפץ ונותן אמ״כ

זביני׳ זביני לא הוי חמסן דרבנן .אטו ס״ל לרב הונא דמותר

הכסף .וא״כ בשפה שלוקח החפץ לא קנה עדיין .והוי כגזלן

לכוף לפלוני עד שיאמר רוצה אני וימכור לו דבר שלו בודאי

כדכתב הראב״ד (בפ״א מהלכות גזילה) שהבאנו .משו״ה

דזה איסור לכו״ע אף שבדיעבד הוי זביני׳ זביני .וא״כ כיון

אמר דבכה״ג אם נעל החפץ קודם שנתן הדמים .אם אמר

שאסור לו למשות זה משו״ה הוי חמסן דרבנן .ועוד קשה איך
נימא שמה״ת מותר לגזול ע״מ לשלם .הא אמרינן חבול ישיב

רוצה אני קודם שנטל החפץ לא נעשה חמסן שהרי בשעה
שלקח כבר נתרצה .אבל אם לא אמר רוצה אני .ונטל נעשה

רשע אעפ״י שגזילה משלם רשע הוא ובודאי דזה דוחק לומר

חמסן .והנה טעם העיטור דס״ל אנסוהו לקנות לא מהני

שהוא אסמכתא בעלמא .שהרי השיבו זאת לדוד שאסור לו

בפשוט דאין הטעם דמחלק בין מכר לקנין .שהרי הב״׳י

•ליטול.גדישין דשעורים ע״מ לשלם גדישין דפדשים .אכן לפי

הביא דטעם העיטור כדאמרינן מודה שמואל היכא דיהיב
זיזי .ולכאורה אין הבנה לדברים אלו .מאי ראי׳ מהא דאמרינן

הונא תלווהו וזבין זביני׳ זביני .אטו משום דאמר רב הונא

~

מה שביארנו לשיטת הרמב״ם יתיישב בפשטות דבודאי קא
מיבעי ליה מה בין גזלן דאורייתא לחמסן ומשני לי׳ דגזלן

מודה שמואל היכא דיהיב זוזי .דאנסוהו לקנות לא קנה.

דאורייתא הוא שנוטל בלא דמים .אבל חמסן הוא בנוטל ונותן

אלא פשוט דכונת העיטור כיון דאמרינן מודה שמואל היכא

ופריך והאמר רב הונא תלוהו וזבין זביני׳ זביני .וכיון דזביני׳

דיהיב זוזי .פירוש א״כ במכר לא קנה בזה שנתחייב לו דמים

זביני הרי לאו חמסן דאורייתא הוא .רק שעבר על לא

דמשום זה לא נתרצה .א״כ אמרינן דרק משום זוזי נתרצה .דכן

תחמוד .ומשום זה לא הוי חמסן .ומשני הא דאמר רב הונא

זוזי .אז נתרצה .א״כ אמרינן דרק .משום זוזי נתרצה .דכן
טבע האדם להתרצות בשביל זוזי .א״כ היינו דוקא באנסוהו

תלוהו וזבין אין הכי נמי דמיירי אף בגווני דמיירי בחמסן
היינו דמהו ■חמסן לא שכופהו למכור .דבכה״ג בודאי יקנה.
׳ולא מקריא חמסן .ומהו חמסן דאורייתא ביארנו דהיינו
שמטפי י ופירשנו דהיינו שנוטלים מעצמם ומשלמים הממון
לבעלים .וא״כ הרי בשעה שחמס לא קנה שהרי לא מכר.

למכור וקיבל זוזי .אבל אנסוהו לקנות .הרי אין כאן זוזי

שיתרצה דאדרבה הוא יתחייב ליתן זוזי .א״כ דברי העיטור
הם פשוטים כדעת הראב״ד .א״כ היינו דוקא היכא דלא
אמר רוצה אני .אבל אם אמר רוצה אני .הרי מועיל אף קודם
קבלת הזוזי .כדמוכח מהא סוגיא דאמר הא דאמר רוצה

אעפ״כ יש גווני דזביני׳ זביני .היינו באמר רוצה אני .דרוצה
אני שאמר קודם שנטל אף אם הכריחו לזה זה מקרי מכירה.

אני .וכדביארנו דמיירי להראב״ד שנטל החפץ קודם קבלת

אבל היכא דלא אמר רוצה אני .והחמסן נטל מעצמו בכה״ג

הכסף .א״כ גם בקדושין הובאה דעה זו .היינו דעת הראב״ד

נא מקרי מכירה והויא חמסן .ולפי״ז לא קשה מה שהרמב״ם

שאמר דבעינן דוקא רוצה אני .שהוא ג״כ דעת העיטור
דאנסוהו לקנות אין מועיל .והיינו היכא דלא אמר רוצה

בהלכות מכירה לא הזכיר רבעיגן רוצה אני .דהתם כתב
הרמב״ס הלשון' כפוהו למכור ומכר לו .באיזה אופן שמכר

לו .אם מסר לו מעצמו בתורת מכירה .או כתב לו שטר.

י""*

מרדכי

סח

אני .ואף שבחו״מ בסימן א׳ הביא ב׳ דעות של הראב״ד

והרי״ף סתיס אח״כ כדעת העיטור .שדעתו נוטס לדעת
העיטור .אבל בקדושין משום חומרא דא״א לא הגיה כלום.

או אמר לו רוצה אני שתקח דזהו ג״כ הויא מכר .ולח
הוצרך הרמב״ם להזכיר אמר רוצה אני .דכללא כייל אם מכר

אחרי שהובאו ב׳ הדעות:

ואח״כ שילם הרי כתב הרמב״ם רבותא יותר דאם הוחזק
בגזלנות .אף אם מכר לא קנה .ובהלכות גזילה .גבי לאו דלא
תחמוד לא הזכיר חילוקים בין רוצה ללא רוצה כיון דס״ל

סימן לב

לו .באיזה אופן שמככ והיכא דלא מכר היינו היכא דחטף

דהחיוב על החימוד .א״כ אף שאח״כ אמר רוצה אני ונתרצה
זהו האיסור שחמד ובא לידי מעשה שמכר לו:
(יד) ולפי״ז מיושב ג״כ הקושיא שהקשו הפוסקים איך
 .כתב הרמ״א להלכה דברי העיטור דאמר
דאנסוהו למכור הוי זביני .אבל לא־ אנסוהו לקנות .דהא
מדברי הרמב״ם והראב״ד גבי האיש שאנסוהו לקדש משמע
דשניהם מודים דאנסוהו לקנות מהני .אכן לפי הנ״ל ניחא
דהנה הקושיא שהקשו על הרמב״ס מהאי סוגיא דאוקים
הא דאמר רב הונא תלוהו וזבין הוי זביני .הוא באמר
רוצה אני .גם על הראב״ד קשה בהלכות מכירה לא מצינו
שהזכיר דבפינןרוצה אני .ועכצ״ל לדידי׳ דהוא ס״ל הא

סוגיא׳ דיאוש קונה או אינו קונה .ויבאר סוגיא
דעורות של גנב .וטשכבו ולא הגזול .ויבאר

דיאוש קונה לכו״ע דהוי טטעם הפקר .ורק
שיש דין השבה לטאן דס״ל אינו קונה .ויבאר
טעמא דטחתרת דטחויב להשיב .ובשיבר
פטור .ויבאר טעטא וסוגיא דרשות יורש לאו
כרשות לוקח:

(דף ס״ו) אמר רבה שינוי קונה כתיבה וחנינא כו׳
 ,יאוש אמרי רבנן דנקני מיהו נא ידעינן
אי דאורייתא אי דרבנן וכו׳ ורב יוסף אמר יאוש אינו קונה
אפילו
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לבו#י

מכלול

סי׳ י״ג
ד׳ ליג ע״א

כג

לעניו סמיכח אשם מצורע ונר׳ בחידושי

ק׳ק פ׳ במוסגר שם שגיב הבין ק בדעת הסורג
בפתיחה לס׳ ברכום ונר׳ בייש חלק א״ח סי׳ ק׳ב מבי׳

המאירי מגילת דף ר נרבעתק עמ״ש מדוע לאנאמר׳

שס דברי ספמ״ג בפתיחה וזכליא דבקפק ברכום ליא נהיר

לא תדחה שבת מגזירה שמא יעטר אם התינוק

ולא יביך «ס׳ס וכחב דבריהם ממוסים מד׳ הש״עקי׳
וע׳ע בנונוו״ד מסד״ק סי׳

מרפיח

לברן ודנא כח׳א כלל ת׳

קעיא נ׳כ הסכים

ובג׳מ שם ונר׳ בם׳ השיב

דמילה

כמו דנזרו בשופר ותינוק  pשמונת ימים ככפות סוא
ולא^שייךלומר חי משא א״ע וכתב מילת להדיא •ומרס התור׳

דכתיב וביום השמיני

ועי׳

חז״ל בקולא

ימול ולא החמירו

שרת מרץ חלק

יו״ד קי׳ י״ד

משה סי׳ י״ד ובספר גנזי יוסף בפמ׳ג בפ׳כ חלק ד׳

הכתובה בהדיא

ס׳ק מיג ביאור דברי הפמ׳ג ועיש ס״ק מיח וכחב תפמיג

וקי׳ טב שביאר היעב קברת הט׳ז דוקא במפירש באר

למ׳ש בכללים בדי• נחזור

היעב בתורה להתיר אץ כח ניד ח'1ל לאקור עייש
ולפי; יש לתרץ כל הקר מעל הגו"; ועי׳ רש*י זבחים ד׳

סובא ברא׳ש שם פ״ג כל סברכוח סר דרבנן ואיל לאומק

ל׳ג ע״א סמיכת •אשם מצורע נערינן מחקישא ואיט

~

מפורק בתורה:

3י'/'/

סוסי מפחיחה לה׳ ברכום

ועי׳ פנ׳י ברכום פ׳ג ד׳ כ׳ שכתב אף לדעח השאלתוח
מודה דליכא איסורא אס יאמר

כיון שרוצה להקתלק

מן .הספק ואמנם דבריו ינרפסץ

אינה ולע׳ג מכס׳מ

(אות הסיו) נרע ביוסיי סיד סי׳ טז סעיף ח*י בקסק '/׳61י> •
דרוקס לחששות כ׳א יום ובמחכ״ת

סלטה ברכוה פרק י״א הלכה נו׳ז בדיה וכן בזה׳ל כל

אץ

לגנב חומרות:

דבר שיסהפק לן אם פעון ברכס אם לאו עושין אוהת

בלא ברכס כ״כ סלא״ש בפרק מי שממו משם השאלמוח

(איתהע״ט) רשמתי בחידושי מל ירד סי׳ קט״ז קפנז

דסוי ספק עובר על לית הלי

הלכת למשה קי׳ כ״ע ומעטת העיר מדברי

ועעמא דמסמנר סיא

מפורש שלא כדעה הפט:,
(אות טוב) מדין שלוח מנוח נר׳ סגחוח מהדיל סיום

מנילה ד״ז נשאל מדוע אין מברכי! על ורע
גבי לדקה

ולק לכחחלה לא ישחוע ובדיעבד שלי אבל הכא הר״ר

דמש׳ה

מבלכין דשמא

ירצה לקבל

לא

אפילו לא רצם נקבל־ ומדוע

מכוח יצא

ורק במתכת

לא זכר

דברי ג׳מ״«מ

סברכ״י נקי׳ קכו״ז שכתב דהחם סטר שולה על הקנס

דד׳ק משלוח נינוח ואין לומר כנרש הרשב״א

אין

הע״ז סי׳ ואו
שחרית בכלל נ׳ דין ב׳
דמותר

בדיעבד ונדע בחיא ה׳ כנרי

ולעניו־ בפשיעוח יש לומר

שורה על האוכל ולכן אפי׳ דיגגס־ אסור .־

דבשנוח

אץ מברכין

דאיט דומה לשאר

(Bp״□)

לא תחמוד אסשייךנעכו׳ס נרע נספר המקנח

מצום

נקרא קי׳ כיח ובשרח בית שלמה ירדח״ב

כיון דעיקר המלוס נעשיח רק עיי אחר טון דכחיב

סי׳ מכו ובהגה מבסמ״ח ונחשו׳ מחכה חיים חיב א׳ח

ומשלוח מנוח דשטחו ש״א כמוהו מצינו ואפכא לא וכמ׳ש

קי׳ ל״ב

אוח ירד

בח׳ בנין ציץ ורק נץ׳ ירד בסביא בעצמו המנוח יש

סרח ד״ז בצ״ע והביא

ונשו׳ דבר משה

מהים קי׳ ציח

ד׳ הגמרא חולץ ד׳ ל״ע נרב

לומר דלא יצא ועי׳ בדברי חכמים להנאון שד׳ח ס" מ״ז

בקופו יהיב לי׳ זחא לטבח ישראל מאי חזינן אי אינש

הטל ומשיש בד״ח אם אמרינן

אלמא וט ,רישך והר ופירש* ,שם אע׳ג דקי״ל מעוש

דוקא גבי כיבוד שבח מצוה ט יוחד מבשלוחו רשמחי

עכו״ס קוטח מיסו ישראל כי שחוט מקלק לי׳ לעכו״ס

ולא לאס

משר

ב״צ

נעשה שלוחו .דא׳ל לא

בגליק שם בזס״ל נר׳ מסכה שקלים סיב דף ז׳ משוס

ואינו

שביעה מקנה «׳ש גפי׳ קרבן העדה כ״א מביא שקלו

ואם נימא בעטים לא שיין לא שחמוד כדעת המקנה

דמצוה ט יוחרמבשלוחו ועי׳ מגיא חנ״ג סקי״ב ומצאתי

לעווחי •די בלא״ס אעיג

בחשו׳ •הריי מיק סי׳ ב׳ מביא

אגודה פרק ב׳מ כל

מלוה מלוח ט יומר מנשלוחו ועי׳ בספר א״ח זה לא כביר

סשגחיו סי׳

תרל׳ה מביא מח׳ מור

ואהלות חקר בזח

מדוע פירש"

דמעות

שונא לא קיים המצוה ולעטד כמ״ש וגס בעיקר

בודאי

ד׳ נלאין לי דברי רריו בהד׳ק סי׳ חרל״ס :

{

(אות ב׳) משם חהיר ורח« ישם לעיין ני ׳ש יו ׳ד ולא נודע

קוטח יטל להחזיר לו מעוח בע״כ

דנם זה^^

מכרם אסור נרש וכיב בהגהות בי“צז סי*ל יי*" 1י:
(הע״ד!) בסופו משם חשו׳ מתריס מרחב איט תחי’^»
וסכם בעיקר הדבר דמחמיר הש״כ בקי׳ נרוי//ן£

מדוע אץ מברכין וכחב יען איש לרעהו וטחן לבבות
יודע אם רעהו לפיכן לא נתקן ברכה מיז ע׳ששכחב

מצי א׳ל לא

לעוות,

שוחפתיך וכר

דלא מהני ,מקל׳ת כבר עמדו עליו בספר אמדי שפר
בהגהותיו 'על ירד מש׳ע איח סי׳ תקי״ג עכו׳ם סמטא fWfi
בצים למכור ניויט ונישינרק כחב משיה מהכי דנ3ףפ
איח חתם הריב דלא מהני הוא משוס ־•שיניע נק

כוומו ואולי נחכוין למ״ש חביח שמואל נסי׳ קכ*ב

עהכי עדות עטים מקל״ת משאיב בטד סא דלא מהני
מני סרוג
משום דינא ולא משום דשיל״מ לכן לאמהכי פדות עטים

ועי׳ מזה בברכיי חו״מ סי׳ ל״ד ונח׳ כ&ב סופר ירד סי׳

מסל׳ת ובחידושי עירד הארכתי בזת וא״כ מקומו מכים

קיק ייג דאפי׳ באקדיר א׳ מעיר ומכ׳ש במדם חסידום
סיא וחשו׳ בר לראי חרע סי׳ ד׳ ונר׳ מ׳ הרא׳ף סי׳ ל׳

אום ואו מביא להלכה דברי חדושי הרשב״א כחוטת:
(אות ציו) משם שעה״מ

אנכי בחדושי על ירד סי׳

קי׳ז ס*ק נ׳ בפהשיו

ד׳ י״ב

סבאתי שהוא קו׳ ח׳

חמה מחוק׳ חולץ

שמן רוקח סיב סוק״י

פיס ונאמח הוא קו׳ סשעה׳ ו ונח׳ שירר הטל מקשה
לדברי

העיז איך הממיר רגמ״ס שלא לישא ב׳ נשים

דהתירו מפורש כ־ יהי׳ לאיש

שחי נשים ונספר חקר

אין לזה מדברי םש׳כ דלא מסכי מקליח אך בטד

ששאל tfwr
שאל bןר

מקודם לסרועה עכום במקל״ח אימת נולד ואח*כ
להאדון הכותב בפנקס הוי 3׳ עכרס מקליח יש לסמוך\\/
על השר דבר אליהו קי׳ טח .ורק ראיתי נדרכ׳ת ס׳ק טט^י/*7

הנ,י ייז
בחידושי הנאתי

יי־* כ'ע מודים דהוי מדלבכ• יאככ’ י)(2ך
גדולי אחרונים בחשו׳ ברכה רצה דאין */Z

ספק וחשש איקור הורס וטב בפיטש נכא׳דסי׳ טס

בדי• הו איכא טעמא להשיר ול״ג דלמא

אחי למיכל '0

הלכה אוח א׳ העיר בעכץ נע נרי שליח בע*כ דבעל

מיני׳ טון בדיעבד כשיאכלכו לא עביר איסורא

סנע דהרי' ,כהוב בהדיא אם לא תמלא חן ושלחה מניחו

אקדיר [ובלב ארי׳ חולץ דף ג׳ בחוק׳ דיס אבל יוצא כהב

ענין גירושין ועי׳ ח׳ק ירד קי׳ נרג

משם יש סחירה להעיז בקי׳ צ״א דאף דבדיענד מוהר

מקפח מבנ״ח דינכן דסיזולה אעלה דוקא נדי ולא עוף

אפיה לכת חלה גזריק שמא ישכח ונני׳ במביא סי׳ תנ׳א

להרי סייס בקי׳ ק׳ט

קיק ב׳ מאחר שרט המחיר׳ ן ליח שמא ישכח ועי׳ במניא

כחב מש׳ה אקרו חז׳ל כטש דלא חשוב סיחר מפורש

קי׳ רפיו קוקיק א׳ •ותר חידוש דאפי׳ איכא חד מ׳ד

א׳כ בשר עוף נמי ומונח נזכרוני שראיתי באיזה קפד

להקל ואץ הלכה כמוחו

שוס

מורה על

[ובאמת לא חטנוחי קו׳ זאח

מרבני אונגארץ דיבר

מזה] ועי׳ נמכחח ח־נון בקומץ

•מנחה מצות רפיז מביא קחירה להעיז מגמרא ;נסים

»!

יב

-

אפי׳

אפ׳ה ל׳ג שמא ישכח ועיין

בקמר מנחה מהים ירד סי׳ נרו מה שהשיב נד׳ הלטש

ונמחכתיה כעלם ממט כשעת חד

דברי סכא׳ד]ואיכ
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קמא

לא מלים את הבן השלישי.

ובשו״ת "אבני נזר" (וזיור״ד סימן שכ״ז)
וכעין זה כתב ב״פתחי תשובה"
דן בדבר תינוק שנולד ,ולא מצאו בו
(אבהע״ז ט׳ ב׳) שאם אשה נשאת
שום מחלה ומלוהו ,ולמחרת בערב
לשלשה בני אדם ומתו כל אחד מסיבה
נתקף (בהתכווצויות) בקרעמפפען ר״ל
אחרת ,אין לה דין קטלנית (כלומר אשה
ומת כעבור כמה שעות .גם בנו השני
ששלשה בעליה נפטרו ,יש לחשוש שמא
נחלה בדליקת ריאות ביום השלישי
מעינה גרם למות  -הבעלים ,ומחלה
למילתו ,ומת ביומו ,ועתה נולד לו בן
סמויה ממיתה אותם ,ואין לשאת אותה
שלישי ,ומסופקים אם לדונו כ״מתו
שוב לאשה) ומותר להנשא לבעל רביעי.
אחיו מחמת מילה" ,או לא .והשיב :כיון
וכך בעניננו אם ידועים ג׳ הסיבות למה
שיש אומדנא שחולי הראשון לא גרם
נדחו התרומות הקודמות יש מקום
שני ,ואם כן כשיאמרו רופאים שצער
לתרום כליה רביעית ואשרי חלקו של
מילה לא גרם לחלאים הנ״ל פשוט
_______________ ___ ______
שמחויבים למולו.
ומעתה נבא לדון בשאלה ב׳ ,האם
גם ב״אשכול" הלכות מילה כתב שם
מותר לפי דין תורה להפעיל לחץ על אח
בשם הראב״ד וז״ל :ואם מתו ב' בנים,
או אחות שיתרמו אבר למען הצלת
ואנו רואים שמתו הראשונים בגלל
שלא נבלע בהם הדם ,אין כאן חזקה ,לאחיהם.
הנה נאמר בתורה (שמות כ׳ י״ד) "לא
דחזינן טעמא דמתו ,עכ״ל .הרי לפנינו
תחמוד בית רעך וכל אשר לרעך" .וכתב
שאם רואים את סיבת מיתת הבנים
הרמב״ם (הלכות גזלה ואבדה פ״א ה״ט)
הראשונים ולא נראה שסיבה זו תחזור
כל החומד עבדו או אמתו ,או ביתו
על עצמה פעם נוספת שוב אין חזקה,
וכליו של חבירו או דבר שאפשר לו
ואפשר למול את הבן השלישי ,ולכן גם
שיקנהו ממנו ,והכביד עליו ברעים,
בענינינו כך ,אם ידועים הסיבות למה
והפציר בו עד שלקחו ממנו ,אף על פי
נדחו ג׳ הכליות הראשונות ולא נראה
שנתן לו דמים רבים ,הרי זה עובר בלא
שסיבות אלו יחזרו על עצמם פעם
תעשה ,שנאמר לא תחמוד .וכך נפסק
נוספת ,סברא היא שלא ניחוש
בשו״ע חו״מ שנ״ט .ולאור דברים אלה
שבהשתלה הבאה שוב הכליה תדחה,
כתב "החפץ־חיים" (בספר המצוות
מה שאין כן אם הכליה נדחתה בפעמים
הקצר חלק הל״ת מצוה מ׳) "חתן
הקודמות מסיבה אחת ,או בגלל
שמכביד על חותנו קודם החתונה ,שיתן
שמחלה תקפה אותה ,או בגלל נוגדנים
לו דבר פלוני ופלוני ,מה שלא התנה על
בגוף ,יש לפנינו "חזקה" שגם בהשתלה
זה בשעת כתיבת התנאים ,אעפ״י
הרביעית יהיה כך .ונחלקו הדעות אם
שחותנו ממלא מבוקשו ,אעפי״כ עובר
בשלש פעמים הוי "חזקה" או בפעמיים,
החתן על לאו זה של לא תחמוד .ואם כן
ולכן במתו ב׳ אחיו מחמת מילה שוב
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יש לעיין בעניננו ,אם מותר להורים
להפעיל לחץ על בתם ,הפטורה מן הדין
לתרום כליה ,שבכל זאת תתרום
לאחותה.
ונראה דיתכן שמותר לעשות זאת ,על
סמך דברי רבנו יונה שער שלישי מ״ג
שכתב" :לא תחמוד בית רעך" הזהרנו
בזה ,שלא להתעולל עלילות ברשע,
לקחת שדה וכרם וכל אשר לרענו.
והזהרנו על מחשבת הדבר הרע הזה,
שלא נסכים במחשבתנו לעשותו,
שנאמר" :לא תחמוד" ואם יכסוף אדם
שימכור לו חברו שדה או כרם ,או אחד
מחפציו ,ולא יש את נפשו למכרו ,ואם
יפצר בו ברוב תחנונים יבוש להשיב
פניו ,אסור להפציר בו .כי זה כמו הכרח
ואונס .והחומד לקחת כל חפץ ,והוא
איש נכבד שאם ישאל שאלה ,אור פניו
לא יפילון ,אסור לשאול מעם רעהו מקח
או מתת .בלתי אם ידע ,כי נתון יתן לו
בנפש חפצה ,ולא ירע לבבו בתתו לו,
עכ״ל.
מהדברים נראה ,שהחמדה שעליה
מדברת התורה ,היא רשעות ומדות
רעות ,וכמו שכתב החינוך מצוה ל״ח
שלא לחמוד" .שאחר שיקבע במחשבתו
לקחת ממנו אותו הדבר שחמד ,מתוך
אותה תאוה רעה ,לא ישגיח בשום דבר.
כאשר מצינו בנבות היזרעאלי (מלכים
א׳ כ״א) שנהרג על כרמו שחמד ממנו
אחאב .וראוי להתרחק הרבה מן
המדה הרעה הזאת" לפי זה נראה
שמאחר וישנה חסידות בתרומת כליה
להצלת חברו ,אין בזה מדה רעה כי אם

חסידות ורצון הבורא .ויעוין בשו״ת
"ארץ צבי" ס״ד דגם לשיטת רבינו יונה
שהמפציר ליתן מתנה יש בזה משום
"לא תחמוד" ,מותר לשאול על פתחי
נדיבים  -ולבקשם שיתנו לו צדקה -
שהרי כופין על הצדקה .ועל כן לא
חוששים לו ,ולקפידתו ,כיון שהוא עושה
שלא כדין ,עכ״ד .וכך כתב ה״חפץ־חיים"
בסוף ספר "שמירת הלשון" דלא תחמוד
נאמר במתנות של רשות ,לאפוקי של
צדקה .ואם כן גם כשדנים על "מדת
חסידות" כך הוא.
שאלה:
אחד הדיירים שחפץ לבנות תוספת
לדירתו ולשם כך מבקש הוא משכניו
להתיר לו לבנות על החצר המשותפת
לכולם ,ואחד מהשכנים מתנגד לזה
בלבו פנימה ,מטעמים איסטטים ,אך
מכיון שלא רוצה להכנס עמו לריב,
הסכים להתיר לו לבנות תמורת תשלום
קטן שנתן במשותף לכל השכנים .האם
אין בזה חשש של איסור לא תחמוד?
שהרי נאמר ברמב״ם הלכות גזילה פרק
א׳ הלכה ט'... ,והכביד עליו ברעים
והפציר בו עד שלקחו ממנו ,אעפ״י
שנתן לו דמים רבים ,הרי זה עובר בלאו,
עכ״ל.
תשובה:
בספר "בצל החכמה" מסתפק אם
המפציר בשותפו עד שמכר לו חלקו
עובר בלא תחמוד יעו״ש .ולכן יתכן
שאין בזה איסור.
עוד נראה שאם יבא המתנגד לפני
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בית דין יורו לו שיסיר התנגדותו לבניה
כי לשכן החפץ לבנות ,הבניה נחוצה
מאד כדי שיהיה לו מקום להשכיב את
בני ביתו שאין להם מקום .ואילו
למתנגד אין זה מפסיד דבר כי אם איבוד
נוי ,ולכן אם בית הדין יחליט שמהיושר
לוותר לשכן שיוכל לבנות ,אין בזה
איסור של לא תחמוד ,כי כל אדם
מישראל חפץ בליבו פנימה לקיים דבר
תורה.
ויתכן ־ שיש "לא תחמוד" כשלוחץ
על בעל חנות שימכור לו חפץ בזול,
וההוא לא יכול לעמוד בפני הפצרותיו,
ולפעמים נכנס קצין משטרה ומבקש
לקנות במחיר נמוך ,והמוכר לא רוצה
לעמוד ולסרב לו .גם בזה יש חשש של
איסור לא תחמוד.
ולכן מותר להפעיל לחץ על אדם
שיסכים לתרום אבר .מה שאין כן בהשתלה
רביעית דיתכן דאין בזה משום מדת
חסידות ,כיון שהכליה תתבזבז לבטלה
וללא תועלת ,והדכאון והצער של
התורם הוא רב ,באופן כזה נראה דאסור
להפעיל לחץ ,כיון שאין בזה אפילו מדת
חסידות .ולכן יש בזה חשש של לא
תחמוד.
אך עדיין יש מקום לומר שגם איסור
לא תחמוד נדחה מפגי פקוח נפש.
ואעפ״י שהאחות בעלת הכליות
הבריאות אינה מחויבת לתרום ,ואולי
אפילו חסידות אין בזה ,מכל מקום
לחולה עצמה הותרו כל האיסורים,
מאחר ויש עדיין סכויים שהכליה תציל
אותה ,ומותר לה או לאמה לעבור על

קמג

איסור לא תחמוד ,כדי לנסות להצילה.
אלא שיש מקום לומר לאחות הבריאה,
מה שתנזקי עקב תרומתך נפצה אותך
בבואך להנשא (ברכוש ודירה) ואם בזה
תתרצה בלב שלם ,ינצלו ההורים
מלעבור על לא תחמוד ,וזוהי הדרך
המובחרת שאין בה איסור.
והנה אירע מעשה בקהלה שלא היה
להם קמח שמורה לצורך אפיית מצות
מצוה ,בערב פסח .ורק לרב הקהלה היה
קצת קמח למצות מצוה .לאחר גמר
האפיה נגשו מספר אנשים ובקשוהו
שיתן להם מצות מצוה .הרב נתן להם,
אך חכם אחד העיר להם שאסור לבקש
זאת מהרב ,משום שהוא אפה אותם
לצרכי משפחתו ,ולא למכירה ,אם כן
המבקשים עברו על איסור תורה של
"לא תחמוד" .השיב אחד כנגדו ואמר,
דלא תחמוד לא נאמר על צרכי מצוה.
וכתב על כך "בצל החכמה" ח״ג סימן
מ״ג ,דגם בצרכי מצוה יש לא תחמוד.
ובכל זאת יפה עשה הגאון הרב שחילק
להם מצות ולא הכשילם ב״לא תחמוד"
מכמה טעמים .ואחד מהם דמבואר
ברמב״ם (גזילה פ״א ה״ט) כל החומד
עבדו של חבירו והכביד עליו ברעים,
והפציר בו עד שלקחו ממנו ,אעפ״י
שנתן לו דמים רבים ,הרי זה עובר בלא
תעשה ,מבואר בדעתו שרק אם סירב
בתחילה למכרו והחומד הפציר בו עד
שלקחו ,רק אז עובר על "לא תחמוד".
אבל אם חמד חפץ של חברו וכאשר
ביקש ממנו שימכרנו לו ,תיכף הסכים
לו .אין בזה משום "לא תחמוד" .יעו״ש.

מבית לוי ־ יא קובץ מבית מדרשו של בעל שבט הלוי עמוד מס (142הודפס ע״י וזכנו! אוצר החכמה

(0

קמד

מבית לוי

לאור דבריו גם בעניננו ,אם יבקשו
ההורים מהבת שתתרום ,והיא תסכים
מיד ולא תתנגד ,אין בזה לא משום "לא
תחמוד" ,כיון שלא הפצירו עליה רעים כי
אם בקשו ממנה ,פעם או פעמיים ,אבל
לא ג׳ פעמים ,יעו״ש .והדברים מחודשים
כי יתכן מאד שהבת לא רוצה ,אך לא
מסוגלת לסרב גם בפעם הראשונה.
עדיין לבי נוקפני בזה ,דאפילו אם
נניח בשימת "בצל החכמה" שאם לא
מפציר לא עובר על לא תחמוד ,עדיין
צ״ע מדברי רבינו יונה שער ג׳ סעיף ס׳
שכתב" :ובאחיכם בני ישראל איש
באחיו לא תרדה בו בפרך" (ויקרא כ״ה
מ״ו) לא ישתעבד אדם בחבריו ,ואם
אימתו עליהם ,או שהם בושים להחל
דברו ,לא יצוה אותם לעשות קטנה או
גדולה אלא לרצונם ותועלתם ואפילו
להחם צפחת מים או לצאת בשליחותו

אל רחוב העיר לקנות עד ככר לחם ,אבל
אדם שאינו נוהג כשורה מותר לצוותו
לכל אשר יחפוץ עכ״ל הרי מבואר כאן
שאדם המבקש מחברו לעשות לו קטנה
או גדולה שלא לרצונו ושלא לתועלתו,
ויודע שחברו ישמע לו ,עובר המבקש על
איסור תורה .ואם כן גם בעניננו כך ,אין

לבקש מהבת שתתרום כליה בפעם
הרביעית אם הוא שלא ברצונה ושלא
לתועלתה ,וגם לא חייבת לעשותו
מבחינת מדת חסידות*).
שאלה :עד כה סיכמנו שאם החולה
דחתה את כליותיה ג׳ פעמים מסיבה
אחת ,הרי היא מוחזקת ,שאין לה סכוי
קטן שהכליה הרביעית תקלט ,ויתכן
שאפילו מדת חסידות אין כאן ,לתרום
שוב .מהי ההלכה אם האחות בכל זאת
רוצה לתרום ,האם יש לרופא רשות
לנתח אותה י

•)דוגמאות של לא תרדה בו בפרך ולא תחמוד .בקריינא דאגרתא ח״ב רס״ה מובא מכתבו

של הקהלות יעקב :ימים אחדים טרם שבא הצעה מצויינת כזאת מהדר״ג שליט״א (להדפיס
על חשבונו ספר קהלות יעקב) התקשרתי עם מדפיס מפה( .ורצה לבטל את ההתקשרות
ולחסוך ממון רב) והיה חשש על פי דין ,דהא כשחברו ממלא רצונו רק מפני שקשה עליו להעיז,
אית ביה משום לא תרדה בו בפרך .ומשום לא תחמוד והכא נמי המדפיס שלי אילו היה מסכים

(לבטל את ההתקשרות) היתה זאת רק מפני שקשה לו להתנגד .חשבתי לפייסו עד שיסכים
מרצונו אלא שלא ידעתי עדיין כיצד ,עכ״ל .מבואר בדבריו שאם מפייסים היטב את הנותן עד

שמסכים מרצונו שוב אין בזה משום לא תחמוד ומשום לא תרדה בו בפרך.
הגאון ר׳ נסים קרליץ שליט״א דרש באחד הפעמים בשבת הגדול ,בעל הדורש מאשתו
שתנקה לקראת הפסח נקוי כזה שמן הדין פטורים מלעשותו ,והאשה לא יכולה לסרב בגלל

כבודו ,יש בזה משום לא תרדה בו בפרך .כמו כן אדם הבונה בלי רשיון ואח״ב מקבל צו הריסה

מבית המשפט ,ופונה לעזרת עסקני ציבור שישתדלו עבורו יש בו חשש של לא תרדה בו בפרך.

(אולי משום שלעסקנים לא תמיד קל ונעים אך לא תמיד מסוגלים לסרב).
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יאוין ריר
',אהרלתיינ ויכניסו ולקטנים דנריזלם אפצי יוגוול אבל נריט
ממוניז לאחשש אלתור לכך ולפי׳מתחילין תן אגרול וה״מ אפי‘
גריני מהונו׳אם הגדול תחל על ככולו שיתחילו תן הקטן הרשו'
נירו עכ״ל •

לא"[ ריר רף

kfy YD

י כגון הנגנים

והחתם נים אף
$ל פי שהחזיר היז פסול לעדות העת שמל או שגנב)) וכ'כ
הימביס פ"י ודקדק הכיח דמשמע הדריי רכי׳יחמסן תדאוריי*
הפול ואף על עי שדייו כתר שיש הי שסולר כן דכי תמוה הוא
לכהדיא אתרי' כפי'1ה לורד דתררלנן הוא רפסיל צו' ולכן נ’ל
וחמסנים הכתוב כספרי רבעו נום הוא ויל גזלנים במקום
חמסנים ולני׳הס׳ציל וחמסנים דקאמר הצא רני׳לישנא וקרא
נקט והו־טן נו גזלניםחדע רקאחליצזיפא העת שגנב או מל
ואם אית׳רדוקא נקט או חתם מיל ועול ולקמן נסמוך כתב
רחתשניס פשיליסמרכריהס עיש./ונורא'ש נציל ברברי הסת״ג
ונפיטלפי מיל לאוין קנ"^איקטוכא והרמים צתב נפי׳ייב
פסולי עדות שהם פסוליןמשוס ממוןשאמשו או שגזלו אעפיי
ששלמו צריכים תשונה והיי הן פסולים ער שיורע שחזרו נ?ן
מדרכןהרע וכי׳ב הסיג עיג היי ראף שכתכו או שמלו כתכו
נימי שחמסו ואסכרכרימין היינו חמסן הייני מלן^לכן יל
רלפעמיס חתסןנתי פסול תן התורה וכנון שמסר מודעא ראן
התני ככול וכתיש הרמים כהלט׳מצירה ומיד שצחכיר שמסר
סודעא וקא תבע היחפן ממט נמצא למפרע שהחפץ היה שרוי
אצלו במלטש והרי הוא נפסל להפי־ע ואף והתוכי אתר רוצה
אני הרי הוא ניכר שהוא החמת האונש ודוק׳לעניןגט צתןטעם
סרמנסכהיג שהוא אונש את עצמו כרעתי היעה ויציו תוקפו
1,כן נהי ה4ננ שגוצב נסתי ואינו נודע לכעלי׳נאותה שעה ואחר
סעכוו כמה ימים נתברר ננ״ר שזה גרר הרי הוא נפשל לתפיע
מעת שגנב ולזה נילשהוציך הראיס ז'ל לומר מעת שאמס כיל
או שגנב רלנאו-יה צי־אית שעת יתר והא וראי פשיטא ככל ס
הפשילי; כעבירה ומעת שעשו הענירא צפסלין אלא נוראי
והא אתא לאשמועינן ראע״ג דנשעה שהעיד לא נודע חמסטתו
ואף שגידע שלקח נאיגש מ*מ לא צתס־ר שמצור מורע'ושלא גמר
והקגה ואדרנה מאן רחזא שכידאנכ אונסו גמר ותקני ורלתא
סבן היה ומה גס אס אתר רוצה אני וא'כ אותו עדות שהעיר tt
יכשר ומכאן ולהבא שנזכיר שמשי תויעא ופלא גמר והקנס
יפסל וכן נגני :שאין הבעלים יוועיןבו רמפני 1ס איכאתיך
דסתש גניבה יאוש כעליס^וכפיט שכן פסק הרמיםע׳כ״ר הל'
כליסאיכ ה*1א אותו ערות שהעיר כבר יכשר ומכאן ולהנא
שנתנירשלא נתייאש ותבעו ניר יפסל וכמיש רכאואניי כער
זומם קמיל דמעת שחמש אוישגנלנפסל רלתפיע הוא נפסל והוי
דינייהו במועד זומם שכתב נסמוך לזה וצןערזותס פו* לומר
{4שלשתם שויןבדינס לאפוקימלן רלא שייך ניה לומר למפרע
1הא הבעלים יודעים בו שגזל ותירקא תבעי ליה ניד ואף
אי לא מנעי ליה הרי יש כמה נגי ארם שגול כפניהם שיודעים
מ ואפשי־רמעני זה הניא הרמים זיז פסוק הכתוב כער זומם
רמלנד מה שהקשה הרי ב צ'מ והר״ג לחית עור זאת ק'שהרי
אין זה הכתוב מרבי נחמשן ממש יא נער זומם וא’נ כהנירן
יחמם שאתי הכזיב לאו הייט כפשוטו שהוא חמס תתש דא’כ
איך נעשה זומשהוהלא ואפסול לערות ולאהיותוציאיימתון
על פיו אלא ערות של חמסנות קאמר דהיינו לומר ועיי ערות
זה היו נחלים .יאומסיסממון מזה הנזכע אכן נוצת הרמנ"סזל
ר5ה להסמיך דין היז־<סן יהננב על זס הש׳לות'שיהיה יינם כמו
הער זומם דלמפיע הוא נפסל ומפני זה הוא שהוציאו הכתוב
לעד זומם בלשון עד חילם ולא אמר כפי' ער עקר לאשתועינן
שדיןשניהם שיין דלמפ-ע גפסליסז והא דאמרי' בז'כ ופסקו
הי״יכיס זללקמן דחמשניש פשוליס מדבריהם היינו רוקא היכא
סנאגיו ניר שלאתסרמורעא וגמר והקנה דאז לא משקל

מדאוריית כיון שנתרצו ורכנן גזרו נהו ופסלינהו נרי שלא ירגילו
עצמם בכך ויבואו ליקת נלא רמים ואפי׳נררך מתנה דאז פסול
מר’ת שעובר ילאו ולא תחמול רהא קייל תלוהו ויהיג אין
מחנתותחנהוגורויננן באינך אטוהני ואהינ דגסאותס ה
הלוקחים נדמים ולא נתרצו הנעלים וכגון שמשר מורעא דאז
התקה נטל לקענר נלי׳ת הוו פסילים תלית אלא רלא גזרו רמן
כ״א רוקא כעביר אותסשלוקחי׳נלא רמים ונתיש כלאיין קיוו
נסירןאלא דכל זה היינו לרעת הרמים אמנם הסמ*נ כתב שם
דהלוקחי נרמיסאעפ״י שלא צתיצו הנעליסאינם עוברים נלוז
והס כשרים לערות מרית ואס כן נהנית זה שכתב צאן לקמן
והחמסנים פסולין מרנריהם היינו פשוטו כמשמעו שלוקחים
שלא כרצון הנעלים שאינם מתרצים כלל ,וחיש נמי משוס ממון
שחמסו נו׳ציל ברוחק דנקטיה משוספסולא לרבנן ראית נסו
,והיותר נכון כפשוטו וכגון שהמסו ליקת כדרך ימזצ׳נאונס ונעים
וכההיא דקי״ל תלוהו ויהיב אין מתנתו מתנה ונוראי פשיטא
ועוכר נליתלהא לא יהיב רמי ולא רמי לגזלן שחיטף כחזקה
ואיני לוקחה כריך מתנה שיתנוהלו הנעלים!,לעיז החמסנים
שכתב בכאן שהם פסילים ראוריית׳איירי נמי נכה גסחומסים
ואונסיסליקת כדרך מתנה וא״צ להגה'מין זיל,אך מיש מעת
שגנב אושתמס גם תה שהניא זה הע' כי יקום ער חמם וגוי לא
מצאתי לו ישוכוציל דאשגמז לישנא ררכי׳ז״ל נקט ולא חש ל
לרקר^ורע והרמנים כסתיג שלו מצות ל־׳ת דפיו כתב הזהיר
הדיין שלא לקנל ערות נעל עבירה ומעשוח ונר עלפי עדותו
והוא אותרו אל תשת ירך עם רשע וכא הפי' אל חשת חמס ער
להוציא החמסנים והגזלנים שהס פסילי'לערות שנאמר כי יקים
' על חמס כאיש וכיב כספ' החינוך בפר משפטים ונתנ^י יןכאז
שדעת הימנים והחמסנים המש סם פסולים מלאוריתא ולמדנו
מדבריהם זיל שהפ' רני יקום ער חמם־כאיש גילה וחיזק דפירו'
ספ׳הוא אל תשת חמם ער ותפני זה סוא שהניא נספר היר זם
הפ׳דכי יקיסונו׳ורוק •
וכ*כ
( אכל המשור על הדני אינו נאמן על שלו)
הימנים פי׳א העדות וכ'כ נפייב ה'תעשר זנעיח *0
שמיטה וכ*כ תורי' זיל נעשין קתיח דף ריה עיר ולפיו נתבאר
ומיס כעשין רייא רף רכ"וונפ׳כתרא ויומא פוסקכרשניג לאו
היינו ווקא לענין ככור וכועת הראניד כת׳ש לקמן כפיר אלא
היה לשאואיסורי׳וכמו שניאר כשני מקומות הללו ומסיים רני’
הימנים כיצר נאמן עם האין לומר פירות פלוני מתוקצין הם
ונאמןהנחשללמכור נשר ככור לומר נשי זה שתוכר פלוני חולין
הוא וכן כל כיוצא נוח משאר האישורים לפי שאימת האיסורים
והנה תבואר
על הרשעים ואין אימת הממון עליהם ע'כ •
מדבריו אלו דווקא לענין עוות ממון הוא שאיןהרשעייגאמנין
להעיר לפי ש אין אימת הממון עליהם להעיר ולהוציא ממון
משכרו שלא כרין אנל לענין ערות של איסור הריהסנאמנץ
לפי שאימת האיסורים על הרשעים ולא תשירי להעיד ערות
שקר על רני של אישר שהוא חותר ולפי ז יש להבין למ״ש רניט
הרמכ״ס פייב הלכות גירושין רין ייז וכן הפסול כעבירה תן
התורה אם בא להעיר באשה שמת נעלהאינונאמן ואמאילא
אמרינן התם שאימת איסור האשת איש על הרשע ואם לא הי0
יורע נוראי שתת בעלה לא היה תעיר ואמאי אינו נאמן ואין
לומר שים לו הנאה מעדות זה שיכול לים אנה שהרי להדיאכתכ
וני׳הרמנים כפ״י הל גז' וכן הער א'שהעיר לאשה שמת נעלה
היז לא ישאצה ואף שכתב שסרבי׳הרמנים וכולן אס עכרו ונשאו
איןמזציאין תירס הא תיהא לכתחילה אינו יכול לישא אותה
ומהנם להרשכיא שנתב שססיה ו "ל שמחמיר כרין הער ראם
כנם מוציא והריכיש כסי׳רמיא כתב נס הרשניא הסכים כתשו'
לרעת סרמכ״ס שאס נשאת לא תצא ע׳יש ועיין במהרחי׳ש •
והיה ני׳ל רעדות אזה שאני ראתחזקאיסור'ובחזקת אישוראי׳א
קיימא ולקו' רני׳דהחשוד נאמן להעיד אלא עלעי׳פ׳שאותוע'
אינו חשוד ז!א דהספקאלן אס תקנם או לא וננהיג הוא שכתנ
הרחבים
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מחיל ליה לא קיים מצת השנה כל ואף אם יאמר הנמל הריני
באלו התקבלתי לא קיים הגזלן מצת השנה עד שישיב מזלה
בדוקא כמות שהיא בעינה ניר הנגזל ואח׳כאס ירצה הנגזל
*תמה לו נמתנה אך כשאינה נעולס דמעתה רמים נעלח הוא
ריזייב לו אה־נ דניתן לתחילה ולא לקי אכן לפי דרכו של הומלס
ואף שאין הגזלה בעין אתר הכתוב והשיב נרוקא וניתק הלא!
לעשה דתשלותין ניחא דשעיר תשיב ליה ניתק לעשה אף שאין
בגולה קיימת !שפיר לקי לר״י כיון רס'ל ולאו הניתק לעשה

.״
.
,
לוקיןורוק*
וכן נראה שהוא רעת התוש שכחנו במכות ד ה כל ל ת
שקדתו עשה לוקין עליו תיתא דהא לאו של נזל׳סקדמו
עשהרוהשיב1אפ*ה אין לוקין עליו• וקימה נרגשותלאו וגזלה
שניתן לתשלותין אכן אם הס ז"ל סוכרים כמ"ש הרמנ״ס והא
וניתן לתשלוהין חשיב ניתק לעפה רתשלומין דבריהם נבונים
!נכוחים לתנין ודוק • וכ״כ להריא בפי אלו נערות דףל״ב ע״ב
*1ה פלא כז׳וכן תוכח נמי ממ"ש נפ׳אותו ואת בנו דף פ״א נלא
ד*ה הנחנו'*

לאיין קן״דן
1

י

ללא תחתור יכול אפילו נדנריסוכו C
וכ’כ הרתכ״ם ז׳'ל וקורס זה כתב ואין

לוקין על לאו זה מפני שאין בו מעשה וככר השיגו הראנ'דז'ל
שלא ראה תימה גוול חזה והיכן מעשה גדול מנטילת התפן
וכקושטא שהיא תימה רבתי ברעותשאיך יסתור נם
ע’ש:
ונורו שתסייםואו' ואינו עובר נלאו זה ער שיקח החפ׳ן שחמד
1מ4ש ס*ה לעי שנטיל החפץ נרצח המוכר הוא נעשה איני מוצא
גזה צרוב טעסדאף אם נעשה כרצון המוכר מה בכך הרי על
כרחו שלא בטובתו שהפציר נועד כוש הוא שנתרצה והרי מאי
מאי דאסי יחמנא אף כרצון המוכר הואדאסר ונתיש נעצמו
ואדרבה כיון רלא הקעיר הכתוב אלא .הקא תימור אי® נו
מעשה בהכרח כי המעשה נעצמו הוא מכוער ורע בעיני '0
ולהכי אזהר ליה שלא יעשה המעשה הרע הזה וכיון שנלשאו
ועבר אמימרא ררחתנא ברין שילקה עליו וזה ברור • זאפשר
דבונת היה היאשהרמנ"סז״ל סכור רעיקר זאת האזהרה היא
נעבור הצער שצער לחברו שהפציר בו והכביד עליו כרעים ער
סממני הנושה הוכרח לתתו לר צע*כ שלא בטוצתו ולא הקפיך
בכתובלבדעל נטילתהחפ׳ן שמחסיו מחברו כיוןדהא תיהא
לא סקמיר
נותן לו דמים ואותה נטילה נרצון המוכר נעשה
בי אם על מה שצערו ואותו צער לא נתרפא למוכר נמה שנזתנו
לו נ״צון וא4כ־גרמיזאות 1צער לחברו אין בו תעשה ואינו צ׳ו
מתרפא במה שמחזיר לו הוזפן זיסצער שנצטער כנר נצטעי•
!אינו נתקן בחזרה ומוכת הנריתא היא ער שיעשה מעשה שיצא
מחשבתו לפועל לאפוקי אם לא יצא מחשבתו לפועל אינועונר
וזהו שהרמלסשנה מלשון הכרית וכתב ער ש יקיז החעז שחמד
ומה שלא אמר בר תלם תפני שהוא חיינ-כתשלומין
ורוק:
וכילש סר’א ז’ל ה׳טראתרינן כריש תמורה דלא אתי חד עשם
זעקי נ׳לאוין והכא הרי יש כאן נילאוין וכמ״ש הרמנ"סלקמן
זכ’כ להדיא התידכי ס*פ הכונס דחמסןעוברנכ׳לאוין רסא
וראי לא משכחת לח ארס שחמראוסרכר מוזברואא״כ התאוהן
נו מתחלה וחשב בלבו היאך יקנח דני זה מתנו ואף שהתוס*
כתבו במכות דף ט“ווכתולין דף פ'א ובפרקנתרא רז ברזי רבעי
שיהיונ׳הלאוין סמוכין והבא הס תרוחקין אח׳בפייתרוואחת
בואחננן כיון רקי״ל דרכתת הראשונות ורנרות האחרונות כולם
בדבור א׳נאתרז ופדאמ׳זכור ושמור־ בדבור אתר נאמרו• נמצא
דאלו כ הלאוין סמוצין היו ונאמרו כאחר וכ*כ התו׳ס׳יפהכרה
דף לד ע*בוא״כ אף אס הכתוב היה אומר בפירוש והשיב את
הדבר אשד חמר היינו'אומרים דלא אתי חד עשה ועקר לב*
לאויןוא־כ לא הוי עדיף תה שהוא לאושניתן לתשלותיןולהשנון
טפי תא לו אמרו ונתקו הכתוב בפי' .ואפ״ה היינו אומרים רלא
אתי תר עשה ועקר לללאוין ווה ברור וצ״ש לפימהפכר״כלן
*

נה
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שהכתוב לא הקפיר על לקיחת החפ׳ן לכר שיוחאח מחבית
לכשנאמר שהוא נתקן ומתקן בחזרתו כי אס גסעל הצער ש
שצערו שהכביד עליו כיעים והפציר נו ער שמפני הבוש הוכית
לתתו לו כע״כ שלא בטובתו וכיון שכן יה הצער לא ניתן לתשלו'
זלהשבון ואינו נתקן בחזרת הכלי ולכן לאתצא ארמלסמקוס
פטור מן המלקות כי אס לומר שהואלאושאין בו מ<1ש’דהיינו
על מה שגרם לצערו ראותה גרמא אין צה תעסה  :וכן תוכא
מרנרי ספר החינוך נפרסת יתרו סי׳לח שלא לעלות נתתשנתנו
תחבולה לקחת לנו מה סהוא לזולתינו מאחינו שנא׳ולא תחמוד
וגו׳ונכר הוכיחו '':ל מפ׳אחר רכתיב לא תחמוד וצויולקחתלך
שאיסור לאו ולא תחמור אינו נגמר עד שיעשה צו מעשיואכי'
נתן הדמים לחברו על החפץ עוכר ג כ על לאו רלא תחמוד ש אין
לאורלא תחמוד נתקן צנתינת הרמים כל זמן שדרך הכירו לקח!
ממנוכןהואהפי׳האתיתי לחיל כו׳ועובר עליו ותמר ואפילו
עשה נו שוס תעשה אינו חייב מלקות לפי שהוא רבי שניתן
להשנקשהרי אפילו אנסו ממנו להשנון ציתן ע*ש ועיין ת״ש
נפרשת ואתחנן נלאו רלא תתאוה שאין נו מעשה מלש • הרי
שכתב שאין לאו דלא תחתור נתקן בנתינת הרמים לז שריך
הכית לקחו ממנו דהיינו שציערו והכריחו נכבדות והעצרת
 ,ברעים אותו צער אין לו תיקון ולא ניתן להשצין * א"קטוכא
שהרי הוא מסיים ואותר.שאינו חייב מלקות לפי שהוא רנד
שניתן לסשבון וכת ש הראלר ולכן לל שגס הוא סוכר נטעת!
של הר״א לל ולא בא אלא לתת טעם לתה אס נתן הרתי׳שעוכר
בלתלז״א לעי שלא צתקן כנתינת הרמים כו׳וכיון שכן סוכר
סרמב״ם רמילנו נמי'לא נתקן נתי נהשבת החפן זכדעי׳וכעין
ולפי זה
1ה נתנו התוס׳באז״ן גני לאו דלא תשימון ר
שכתבנו .שטעם הרתכ״סלל הואשאצתוב הקפיד גס על הצער
שציערו לחברו אפשר לומר ררתב״ם ז״ל איירי נדלא אמר רוצה
אני זסראב״ד לל ביאר כונת הרמלם דכיון שלא אתר רוצה אני
מורה שמצטער הרצה בנטילת החפץ אמצס פשט הסתמיות
מוכח טפו ואיירי אפילו צאומר רוצה אני ואס הרמכ״ס פוסק
כרכא לאתר .כל מלתא ראמר רחמנא לא תעביד אי ענידלא
.מהני.א .>1ה*נ לא.הוע.ילו .מעשיו וצריך להחזיר החפץ אך קשא
'טונארכךפ״י הלנות מכירה כתב הרמכ״ם יקנה וחע'פ שלא
אתדאוצה,אני .שהרי סתם ולא ביאר ועת* רנס״פ הכונס אמרג
מה נין גזלן לתמסן גז$ן לא יטיב ומי חמסן יהיב דתי ופריך

אי יהיג דמי.חמסן קרית ליה והאלה תלוה תנין'זניניה וכין
'ומשני הא דאמר רוצה אני הא .דלא אמר רוצה ■אני הרי להדיא
דבאומרו רוצה אני לא ינייקרי חמסן ואינו חייב להחזיר התפן
ונראה לע׳ודאף באומרן רוצה אני משכחת לה דמיקריתמסן
וצריך,להחזיר החמץ וכןון דמסר מודעא דמוזמת אונס הוא
סלנכך .ונתרצה דהא וראן הא דריינינן ועכרינן' עוכדא במוסר
מוועא רלא קנהוחייב להחזיר היינו נמי משוס והכתוב הזהיר
צא תחמוד שלא יקח שום רכר מחכירו כע כ אבל אם הכתוב לא
היה תקפיד ומזהיר נלקיון' היזע־ן באונס או אהי״ג אפי׳בתוסר
מורעא לא הינו מחייבים להחזיר כיון שנתן לו דמיו אך מפני
שהכתוב הקפיד והזהירטלא יקח חפץ מחברו שלא כרצונו שלא
גמר להקמתו לכן אנו רנין כמוסר מודע' סגלה רעתו שלא גמר
להקנותו מרצונו שחייב להחזיר וא’למי שלקה חפן מחכיו־ג
כאונס אפילו שאתר רוצה אני אם המוכר הביא ערים ש מסר
מורעא כפניה' שלא גמר להקנותו הרי אותו האיש פסול לערות
שעבר על ל'ת ואפילו סיאזיר החפץ כרינו (יולה הומלס בס'
ערות)-אינו כשר לערות עד .שיעשה תשובה שלימה על תאי
רעכראמיתרא דיחמנא אכל אה״נ רכל עיר שלא הביא המגה'
ערים שמסר מורעא לפניהם על הסתם אין’,לנו לפוסלו כיון
ואמר רוצה אני חזקה שנמר להקנותו ברצונו ולא עבר כלת
ולכן הרמלסלא ביאר ראיירי כשלא אמר רוצה אני רהיי מ
משכחת לה אף כאומר רוצה אני שעובר כלת וכגון דמסרמוד'
ולא ניאו־ ואיירי אף כאומר רוצה אני והא וראי אם לא מסר
מו־עא
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אי! זה עוכר בל’ת דהא גמר והקנה לו החפץ מרצון
ןאשילן שלא יאמר רוצה אני וסתם וסמך על מ״ם כה הכירה רכל
היכא שהדין גוחן שהוא קוצה אינו עוברכל׳ת כהכרת ראלכ
איו מעשיו מועילים ואס הדין נותן שלא קצה ה’ז עובר כל״רז
ועל פי זה הכא נכא
בודאי והרי הוא פאול לערות כנ׳׳ל •
לביאור נוגח הסוגיא כמה שיש לדקדק רמאי האי ופריך אי
יהיב ומי תמסןקרית ליהוהאר״ה תלוה תכין זניניסזבין
ו־אהגווניציה זביןואפ*ה שעיר קרי ליה תמסן ’במלא פוס
רעב!־ אראוריתא שאמר ל״ת תדע לך שהרי הרמנ״ס בהלכות.
מכירה כתב בר^א נאנש שהיי הואתמסן מפני שכופה את
המוכר .למצור שלא ברצונו דמשמע דאע״ג רממכרו ממכר וכמו
שכתב שם בראש הפרק אפ"ה אתקדי חמסן ולכן צ’ל דה״פ אי
ריהיב רמי תמשן קרית ליה והיינו דעכר בלאו דלת והאר״ה
וזכיניה וכין ואם איתא דעברכלת אמאי הוי מכר והא כל
".,מלתא ראמר רתמנא לא תעביר אין מעשיו מועילים ותשני
הא ואמר רוצה אני הא ולא אמר רוצה אני פי׳כלו הא שנתרצה
כמכר מרצונו הטוב ואע"פי שתחלתו באונס הא שלא נתרצה
נמכר ,ופירוש  tה מתחלה קיימתיו משכרתי ושוב למרתיז מדברי
ה"ה ז״ל שכתב כהלכו׳מכירה וז״ל בד״א נאנס כו׳הלוקח כאונס
נקרא תמסן כל זמן שלא נתרצה המוכר אע"פי שנותן ומיס
כראיתא סוף הכונס ע״ש הנך רואה כלשונו שכתב מלא נתיצה'
ולא כאב שלא אמר רוצה אני כת’ם נגמ׳ללתדנו דמ*ש כגמ׳הא
ולא אתר רונה אני הכונה היא לומר ש לא נתיצה המוכר זכ1
מוכת נם מדברי רש״י פ״ק וקדושין דף י'ג ואה״ב דמשכיזת לס
שיקרא חמסן אפילו אומר כשעת המכר רוצה אני וכגון שמסר
_ מורעא^לסנבכש אומר הנמ׳סא דאמר רוצה אני הצולה היא
בשנתרצההמוכר להקנותו ומשכחת לה שלא יקרא חמסן אפיל!
שלא אמר .בשעת המכר רוצה אני וכגון שהורס כב"ראושיש
ערים שנתייאש ומתל לו שנתרצה לו ונתר להקנותו ולא מסד
י״מורעא ומעיקרא הוה ס״ר ראעילו יסיב דמי ונתרצה המוכר
אגב ווזי להקנותו לו דאפ4ה מתקרי חמם! כיון דהא מיה' כפא!
באונס ערשצתרצ׳לתכור ולא היתה תחלת המכרברצוןהרי זה
עובר בלית ולכן הקשה לו שפיר והאר״ה תליוה תבין זביניס זנין
דאג כ זוז י נמר ומקני ואס אית יאע"ה עוכר כל״ת אמאי ז ביניס
זנקוהא כלמלתא דאמר «־חמנ' לא תעביר אי עביר לא מהני
ומשני ליה שעיר כשאמרתי ואפילו יהיב דתי מתקר* חמסן
הייטרוקאכשלא נתיצה המוכר וכנון שמסר מורעאאבלאם
נתרצה כמכר שנתכרד מפיו שלא מסר מורעא דאז זכיניה זבין
ראגב וווי גמר זמקצי אס״ג דאינו עובר גל"וז !לא מתקרי
חמסן מראוויתא והא דלא קאמר הכי הגמרא הא שלא נתרצה
והא שנתרצה אגב אורחא רצה להשמיענו רכל שלא אתר המוכר
כשעת המכר רוצה אני חוקה דכודאי שלא נתרצה למכור והרי
הלוקח נפסל לערות מאותה שעה עד שיתנרר שנתרצה פמכר
ולא מסר מודעא וכל שאמר רוצה אני חזקה דכוראי נתרצה
וגמר והקנה מגלותו עדות עד שיתברר שלא נתרצה נמכר שמסר
__ מורעא וקא תנעמיניה הקפק/ובוגת הרמפ״ם היא בר*א רבעי’
מודעא כאנס שהרי הוא חמסן שאין כידו שוס דופי אלא זולת
מפני שכופה את המוכר למכור שלא כרצונו אכל הא מיהא הא
קא יהיב זוזי וכיון 0כן א״ל דאנב זוזי גמר ומקנה ולהכי בעי'
שימפזרמזדעא שלא גמר והקנה אכל כגזלן דלאיהיבדמי
שגזל את השדה כחזקה כלא רמים אפילו שאת״כ לקח בזוזי לא
בעינן שימסור מורעא כיון דתתוזלהכאת לירד כלא שום קבין
כלל ועיקר ;ואפשר שזוהי ג״כ כמת הר’א ז‘ל כת’ש ולא אמד
ו־״א דהיינו לומר שלא נתרצה במכר ומשכחת לה אף כאומר
בשעת המכר ר״א וכגון שמסר הודעא דאז המכר כטל אז הוא
דעובך בל־׳ת ותייר כתשלומין וחייב להשיב וכת״ש לקמן אכל אם
נתעה במכר כגון שנתברר שלא מסר תורעא ראו המכר קיים
ראמ אגב זוזי גמר ומקנה ואפי׳שלא אמר בשעת המכר רוצה
אני שהרי נס׳מכירה לא הצריך שיאמר ר א מרלא השיג על

כב

הרמב”ם שצו נזה ובן העיר עליוה’ה נע״ר מבאישות אז אינן
עובר בל*ת כיון והמוכר מיהא אגב אונסא חווי כבר גמר
והקנה לו וכמתו להשיג על הרמכ’ס דפשט סתמיות לשמו משמע
דאפי שנתרצה והמכר קיים אפ*ה עובר בל'ת וכמו שהכין נס
ה׳״ה ז״לסן אמת כי וכרי ה’ה סתרן אהדדי למ״ש בה׳מכירה
כי חמסן׳צקרא כ״ז שלא צ תרצה המוכר ומורה דאס נתיצה
המוכר לא מיתקרי חמסן ובודאי ראינועוגר בלית ואלו כאן
גמר אומר לרעת הרמב״ס ואפי נתרצה המוכר והמכר קיים
אפ*ה עוכר בל"וז ונוראי דמתקרי חמסן • ואף שנאמר ימ'ש
התםנה''מ היינו לפי מה שהסכים כאן לכסוף לומר ושיטת
הר״אז״ל היא נכונה אכתי ק׳טוכא איך לא נזכר מההיא סו'
דפ הכונס וכן תמה עליו הר״בלח״מ כה׳מכירה והניחובציע • C
;ולכאורה הנ״ל שיש ללמוד מתוך דברי ה'ה רנכ׳המקומותשהוא
מחלק נין חמדן לחמסן דתמסן לא מיקרי אלא באנס שממיס
את תכירו אס לא ימכרנו לו ש יעשה עמו רעה ונזק גמור בגופו
או כממונו ויש לאל ירו ,לעשות עמו רע ושגון ההוא דתליוה
שהזכיר רנהונא רככה״ג ראיכא ג״כ אמשאדא^לראגב אונס’
1
מיצה להזיקו כרי להציל את נפשו גמר והקנה מלב ומנפש
וכההיא דאמ׳כהנזקין נכי סקריקון יע״ש הוא שאמרו כהכונס
דאם נתרצה לא מיקרי חמסן ואינו עובר כל״ת אס לא שמסר
מורעא דאז אפי׳אמר רוצה אני מקחו נטל ועובי• בל׳ו^אכל
חמרן שאינו ממיס אלא שמחלה פניו 1מ פניר כו עד בוש ומצמר
עליו נרעי׳עד שאינו יכול להתאפק ולסכול מה שמתבייש מה ם
ומשום כיסופא ובושת מניס המגיע לו מהם הוא שמוכרו ואין
שסאונס כלל לכשנאמר נו אגב אונשא קא גמר ומקנה אז בעי י
שיאמר בפירוש רוצה אני כרי שיהאהמקח קייס ולא מהני נזה
מסירת מורעא לבטל המקח כיון שלא היה שם אונס ואפי׳הכי
עובר נל״ת כיון דאנן סהדי דגם ת*ש רוצ׳אני היה מפני הבוש'
וכל דעכידמשוסכיסופא אין ממכרו ממכר כדאית' בהמפקיר
רף לין ע’ 3כני'ל לרעתו ז״ל וכל הפוסקים והמפרשים לא פירשו
כן אלא הכל הוא ענין אתר וברור * ועיין מ"ש מוסרש״ך ז״ל.
סי"ח׳והכיאומסרח״ש ז*ל כקונט׳מורעא ע״פ שהאריך t
ונזה החילוק מתיישב לרעתו זילמ״ש הרמכ״ס כפ״י סל ערות
דהחמסניס פס ולים לערות מרניי סופיים יאה״ב והחמרנים
באופן מכתב הרמכ'סז’ל בכאן אפי׳שהבעליסמתרציס כמכר
עוכרים נל’ת ופסולים מדאוריתא אנלהחמסניסשהס הלוקחי’
באונס אס מתרצים הנעלים במצר אגב האונס אינם עוביים
בלית וכשרים לעדות מד׳ת אלא דרבנן פסלינהו וגזרו עליהם
מפני אותםהתוטפין ולוקחס כלא רמים כראיכפ׳ז‘כ יע׳יס •
נחזור לסוניין רזה הביאור מחא אי חמסן רהש״ס היינו חמסן
דאורייתא אמנם לפי התוס׳וסייעתס זי׳ל דמפרשילה נחתסן
דרבנן מאי האי וקכעי אי יהיב רמי חמסן קרית ליה והאריס
תליוהוזבין זביניה זכין דמה זו פרכא ראה״ג דמדאורייתיקנה
ואפיה רבנן פסלוהו וקרו ליה חמסן אסלאשלאמררכיהיכי
דבראורית' אמרי׳כל מלתא ואמר רחמנא לא תעכיר אי עכיד
לא מהניהה״נ כדרבנן כל מלתא דאמור רבנן לא תעכיר איי
( אכל כעשין ע נ כתכתי דמהני ע״ש והכי
עכיר לא מהני
מוכח כגמרא פ׳ר״ג רף כיב ע״א וכמיש בסיחשיב ח״ב) זא״כ פי'
הסוגיא היאעל הדרך שפיילעילזערבשחק ששוב ראיתי נשלט'
הגכוריס פ׳ז"כשנתכ וז״ל נמצא ג' מיני חמסן חמסן רשקיל
ן
והטיף כזרוע ויהיב רמי דאין במעשיו כלום ופסול לעדות
ולשכיעהוחמסן דרבנן רשקיל כע״כ רמוכר ויהיכ דמי אכל לא
שקיל ווזטיף כזרוע דאין כמעשיו כלום אנל אינו פסול לערות
ולשבועה וחמס ן דיהי כ דמי וכועס המוכר ער שיאמר רוצה אני
אינו נפסל כלל ומעשה שעשה עשוי ע״ש/ורע רכעד׳הניזקץ רף
מיטע"בתניא ארים מפני מה אמרו הניזקין שמין להם בעירי*
מפני הגזלנים ותפני החמסנים כרי שיאמר ארס למה אני גוול
ולמה אני חומס למחר ב״ר יוררין לנכסי וצוטליןשרה נאה שלי
כויופרש״י גולן לא יהיב רמי חמסן יהיכ רמי עיס ולללפ׳ז
ראיירי
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ראוין קנח
׳כתכתישאק נראה כן מוכריהימנ״ס • וראיתי להיג פ׳עצמת
5א»ר» א 1נאחסן ואורייתא דמקיל 1חטיף מרוע ואף עלנב
יוסףפ״ק רקרושין דף י*ג ע? שרצה לחלק לרעת הז־מלסנץ
דיחינ דמיי אין במעשיו כלום או כחמסן דרבנן דלא שקיל וחטיף
אמר רוצה אני ללא אמר רוצה אני דסינא ראתר רוצה אני הוי
כזרוע אלא כע״כ דחוכי ואף על גר דיהיב רמי אין במעשיו
חמסן ורבנן והינא דלא אתר רוצה אני הויתתסן דאורייתא
כלום והריטנ״א «'ל שם כתב בשס הרמל״ן ז״ל דתמסן לאו
דעונר על לאו דלא תחמוד וסוגייא דהכונם נחמסן דאורייתא
מקי דהא חמסן יסיג רמי והחיזסנין והנזלנין דאמרי דמשלמין
קאתר וה'ק הא דקאתר רוצה אני לא קרינן סם חמסן פירוש
בעירית דוקא לגוזליו שרות ומזיקין אותם אבל אס מלו עירות
דאורייתא אכל היכא דלא אמר רוצה אני קרינן ליה שם חמסן
או העירות שאכלו הן השדות דבר ברור הוארלא הוי ככלל מזין
זה נראה מוכיח לתרץ לרעת הרמנ״ס כדי שלא יסתור דבריו
ולא
אלא כמלוה בעלמא ואינםמשתלמין מן העיריתע'כ •
סננתיאמאינתכה,־מנ"ןולרוזמשןל'׳ר דאףריהיב רמי הרי " ~למ*ש בה׳עוות עש ואין זה מוכרח שמדברי הו־מלס זל נסת״ג
שלו תשמע שאף אם הנעלים מתרצים בכך אח״כ אע*ה עובר
ממאר כנמ׳ראס לא אמר רוצה אני הוי גזל בידו מן התורה ואס
נלאורלא תחמוד שנ"כנלאוין רס״ו וז״ל ובאור זה פאסיאה
נחייקרהתפץ ננתים ברשחיה רכעל החפץ נתייקר ואס נאבד
דכי יפה אצלאחר אס גניה מחשכתו עליווהתאוה נזעכרעל
החפץ מוציאין דתי היוקר מיד החמסן וכ״ר יורדין לנכסיו אם
לא תתאוה ואס תתעסק אהבת הדני ההוא עד שישתדל ל
אין לו מעות ואם כן נימא דהכרייתא איירי נכט״ג דלא אמר!
להגיעו אצלו ולא יסור תחלו'פניו ולהכביד עליו שימכרנו לז או
הנעלים רוצה אני דומייא וגזלנים רפשיטא רהננזל עומר וצוות
יחליף אותו אליו נמה שהוא יותר טוב ממני הנה ככר עכר על
ומרתנינ״ריוררין לנכסיו כהכיח דאייריכתמסן של תורה 'דהוי.
לא תחתור ג*כ אחר שקנה הדבר שהיה לחברו ולא היה רצינו
גזלנידוהןהתזרס ראיהויבחמסן דרבנן נמצא הגזל בידו הוא
למוכי[ אנל הכביר עליו והערים ער שלקחו ויהיה שלו כנד
מדרבנן וא*כ איך ב״י יוידין לנכסיו והיי להדיא אמיינן כ
עכר ג לאוין לא תתאוה ולא תחמוד ואס נמנע האיש ההוא
כהדיינין דכררבנן לא ׳נתתי' לנכסיה דקי״ל נת״ק דר״י זכמ״ש
מלמוכיז או להחליפו באהבתו נדבי־ ההוא הנה הוא יקחהז
העוסקים זכ"ע ה־לדב״ס ספ"ו רכל מי  pcכידו גול של רכייהם
באונס והכיח נחווק אהבתי כרכי ההוא כנפשו עובי על לא
אין נ*ר יוררין לנכסיו ועשוט ולפימ״ם לעיל אף את״ל דהכרית*
חגזול הנה ההפרש כין לא תתאוה ולא תחמוד עכ"ל^ומרקאת’
איירי גנל גוונא אף ריהיב דמי ואפי' דאמריוצה אני משכחת
ולא היה רצונו למוכרו לשון עכר ולא אתר ואין רצונו למוכרו
לה דהוי נזל שלתורה וכגון שהוציאו הנעלים שט*מורעא
לשון הווה משמע דמעיקיא הוא רלא היה רצונו אכל עכשו עשה
לנכה״ג לא קנה והוי מל מן התורה ואם מסרב הרי ג״ר יוררין
ו
באופן שנתרצה בכך והיינו רקא מסיים אכל הכביר עליו
לנכסיו •
והערים ער שלקחו וכל העושה ערמה הוא כאופן ער שמחיצה
( ריפ fמשמע אעפ״י שנתן לו רמים יקרים ה fעוכר
וז״ש ויהיה שלו ואם אינו אומר רוצה אני אליבא דכ״ע הר• היא
בלא תחתור) כן כיאה להדיא מדכרי הרתכ״ם זל פא
חייב להשיג ולא הוי שלו וכן מוכח נמי מת״ש מתחלה ולא יסור
ומז״ש ה״ה ן*ל שם ■ אן• קשה טוכא דכש״י היערות כתב סרמכ’ם
מחלות שטו וכל המחלה פני ארם על דבר תה היינו שיתרצה
«צן כל העוני• על מל שלדנריהם היי הוא פסול מדבריהם כיצר
עלשאלתו ובקשתו ולא נכח שלא מרצונו* ולכן לע״ד היותר
מחי׳וסניס והם הלוקחין קרקע או מטלטלים שלא ברצון הבעלים
נכון כת״ש היה ז״ל שרעת ה^מב״ס ראפי׳אמר רוצה אני עובר
אעש*י שנחלק הרמים הרי אלו פסולים מדני יה׳והיותי מתמיה
בלאורלא תחמוד זז"שסרמב"סזל לקמן ואי ן לוקין עליו מפני
 c’nהר*נ כ*מ שם תנא הוסיפי עליהם הגזלנים והחמס׳ומקשי!
שאין נו תעשה דאם איתא ראיירי גשלא אמ׳רונה אניתיעון
גזלן דאורייתא הוא ומוקי לה בגזלן דרבנן וחרפרכייהבי כגזלן
לי מטעסשחייב להחזיר ובתו שהשיג עליו הראנ״ר זל שם אלא
ולאנחמסן משמע רמררכנן הוא רפסילי ואע״ג רבפ"קרב״מ
גוראי בהכרח צ״ל כמ״ש ה״ה ויישב דברי הרמכ״ס ע*פ דרך זו
אמריי לא תחמוד לאנשי כלא רמי חשמעלהו דתשמע לאנשי
וא"כ נוראי שרעת הראנ"דנלבר הוא שאינו עובר בלאו אא’כ
הוארמשמע אכל קושנוא לא הוי צבי צתכו התום' רי’ל וה'פ
לא אתר רוצה אני 'לא נןרעתהרמכ״ם ות’ם ה״ה רעת הי א
ומשמע להווקושטא הכי הוי נמיע״ש ואיו כתב כן והלא
להדיא מורה מצברי הרמלס פ׳א ה״ג דקזשטא לא הוי הכי לא
הפני שאם אמר רוצה אני מקחו קיים ולא גרע מתלאוהו מכין
ראסיקנא שחזקתחניניה זכייניוכראי׳פ״י הלכות מכירה לאג
אעע׳י שנתן לו דמים יקרים עוכר נלאו ועיין כיזרושי תסרימ״ע
למי׳רהתס כעי׳נמי שיאמרו־וצה אצי אלא ה"ק והרי התם אע״ב
ע .לקדושין ונכה*נ סי' ל*ר ונהגה’נ*י אותנ״ח זאלולי דכיי מרן
היה אפשר לפישדנריהרמנים דמאי רפסילי מדבריהם היינו
רלא אתי רוצה אני מקחו קייס וא״כ כאן שאמי רוצה אני אין
זה גרוע מהתסלכשנאהר שלא יהיה מקחו קיים וכוון ה״ה ז״ל
משוסדלאינשי כלא דמים משמע להוונן ראיתי נאנה׳מיימוני'
שסובר הראכ״ד רכל היכא שעובר כלאו אין מקתו קיים ולכך
שכתב על רס־י סרמג״ם ז*ל כאן כה׳גוו״ל וכן פי׳ריב״ם ואיים
אמסן ואעג רלא פסלי’ליה לערות אלא מררכנן כראי׳כפר׳זה
נתקשה לו בהרמכ"סשכתב רעוס־ כלאו ונמשך מזה דאין מקחו
גורר הייט טעתא שאין סגור לעכור נלאו דלא תחמוד אלא
קייס דלא משכחת לה אלא כשלא אמ׳רוצה אני ראו איןהמקח
קייס ועובר בלאו מפני שאם אמ׳רוצה אני מקחוקיים רלא נרע
גלא דמים כראת פ*ק דנ*מ לא תחמוד לאינשי נלא רמי משנן*
להופי׳להו נלא רמי השמע אבל לפי האתת כלל לא תחמוד
מתלאוהותכין דאע״ג דלא אתר רוצה אני מקחוקיים וכ״ש זה
בדמים ס*ה ע"כ^גסמהר״א שטיין על מה שהקשהמורי' ז״ל
סאת' רוצה אני וא*כ נמשך מוה כהכרח ראינו עוכר כלאו ככהי׳ג
לפייהרתלסשהרי פ לב אומר דאתסן שנותן דמים אינו פסול
ולא כן רעת הרמנ״ס זל אלא אף כשיאמר רוצה אני עוכר כלאו
אצאמד״ם כתב ק*ל תההיהק׳לו־נ המחבר שהא מש״הכשרמן
ואפ*ה מקמו קייס אעפ״י שעובר כלאו וטו פשט כוונת ה״ה ז״ל
התורה הואיל גשונב הוא ומבין לא תחתור כלא רמיכת״ם אתוס*
ואע״ג שכתב ה״ה נפ״ר הל' אישות שדעת הרחכ’ם ו?ר*א לגבי
צהדיא נפי' איזהו נשך כר״ה פטר שיש נו רניתוגם הוא עצמו
תלאוהו תכין אף אם לא אמר רוצה אני תקחו קיים והבא חזינן
כתב לקמן רף ה"ועג נשהעכיי׳אינה כ״כירוע וקרוב העושה
גני חומד דדוקא אס אמר רוצה אני מקתו קיים ואם לא אמר
להיותשוגגסני־יך להזהירו וארן'כ יעשול זי״לשיעיז הרהמיזכר
הואיל והתם תניא הוסיפו עליהן החמסנין כלויתדבריהם תקא

□

משמע בכל ענין שהוא תדרבצן אפייאם התרו נהם יע״ש וא׳׳כ
אף אנו נאתר לרעת הומנ’ס דאע"גב שנותן דמים עובר כלא
תחמוד מ*מ כשר הוא מן התורה דלאנשי כלא רמי משמע להו
וצא פסיל אלא מלם ♦ וכתרומה סנ״פ תהרית'ט אמנם לקמן

אין תקחוקיים התם שאני ראיכא אונם גמור ואמורי'ראגב

אונסיהגמר ומקני כמבואר בש׳חזקת וכפי׳רשב"סשם וכמ״ש נ*כ
הרמב״ספ"יה״ת שמפני אונסו גמור ומקני וכ*כ כל ספוס׳וה״ט
רכל אשר לאיש יוזן כעד נפשו משא״כהכא רלינא אונס כלל
דככרות היעים וההפצרה כו אין זה אונס  :ועיין כהריכ״ש
סי׳שצי׳ט זנמוהרש"ך שי׳ח׳והניאותוהרת״ש נקו׳מורעא•
06

מגלת ספר קאזיס ,בנימין בן דוד עמוד מס (174הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

לאוץ

(מח {ןאטע י שעיקר לא וזוז־לוי■ נר»י• )8

אין הלגזיז

מתקרה דמש׳רלהאי׳פי׳אמרי־דעיקר הלאולא אתא
אלא רוקא הינא ריהיב רמי אכל אי לא יהיב רמי אינו עוכר
בלאו זה אלא נלאו דלאתמול והא וראי ליתא חדא דאיז
הרעת סובלו ועור להדיא כתב הרמב־׳ס לקמן ראם גוזלו עוכר
בגלאוין נם מהחינוך פרש׳יחי־וכתנ דקרא איירי נין כדמי®
בין כלא הזים אלא מנתו היא ראה״ג רקרא איירי גס כלא דמים
אלא שעיקר לא תחמוד נדמים דנוה הווה הוא לארם לחמור
גרמים לא כלא רמים סהוא עון גדול ואין ארם נעתק אליו
במהרה אס לא שלא יחננו לו כרמים גוזלו תמנו וכמש הרמג ס
ואוילותק • גס התוש׳נפ׳אז״ן רף ע׳'כ כתבו נר'ה שטרכו א נ
אפי׳כרכית ראוריתייש להכשיר דשתא לא תשימו׳לאיגשי כמלוה
משתעלהו ולא כעדים ולכך נשרים כראמרי׳ נמי לא תחמוד
לאינשי כלא דתי תשמע להו ע"ש' כנראה להריא דס״ל דלעי
האמת אף ברמי איירי וכ'כ כפ׳המנית רף ל והיא ש שס והניא
ראיה מהגאונים ז״ל שלא מנו לערים וערג גפסוליעלות ואף
על פי שעוכרין נלא השימון והיינו סייעתא לזה התי יע ש •
זכ״כ ה״ה ז״ל פ״ד ה׳מלוה והביאו הרכ״מפ״י הלכו עדות וכ*כ
להריא התוס׳ס״פ הכונס ד״ס חמסן יהיב דמי וכשלא אמר רוצה
אניכרמפרש אבלמןהתורהאינופסול אלאהיכא דלאיהיב
זרתי אכל היכא דיהיב רמי כשר אע״ג רלא אמר רוצה אני אע'פ
שעובר על לאו רלא תחתור הא אמרי' גג אוחזין לא תחתור
לאינשי כלא דתי משמע להו •
לכאורה מוכח שהכין
ש□ ( ךק׳לפי זה שהרי בפ׳ו" כ) •
גדעת הרמכ׳סדאפי'אמר רוצה אני עוכר נל״ת וכת״ש
ה״הז׳ל ולכן הקשה עליו מההיא רז' 3ראם הוא מכין כת*ש
סראנ״ר ראינו עוכר אלא רוקא כשלא אתר רוצה אני אין כאן
קושיא די״ל דההיא איירי ראתר רונה אני אלא שאינו מחוור
כעיני חרא דהכי הי״ל לומ׳דחמסן שנותן רמיסומתיצה המוכר
אינו פסול אלא תר״ס ועוד אי מכח האי קושיא נייר מהאי פי'
מי הכריחו לפרש כלא דתי משמע להו וכך הוא האתת שאין זה
משמעות הלשון אלא היה לו לעיש ררוקא נמלא אתר רוצה אני
הואדעונרנל״ת אכל כאומר רוצה אני אינו עוכר נל״ת והוי
כשר מר״ת ויכנן הוא דפסלוהו והנכון ראפי' אה נאמר רכונת
הרמכ״ס היא כשלא אמר רוצה אני וכת׳ש סרי׳א אפ״ה הקשס
עליו דנפי־ק זה כורי־ אותר וחמס ן שמתן דמים אפי' שלא אמר
רוצה אני אינו פסול אלאמד"ס והיינו ממ״ש שם מעיקרא סכור
דמי קאיסיב אקראי נעלתא כוירמוכח רכיון שנותן רמים אין
לגו לפוסלם ואפי׳שלא אתר רוצה אני ראלי׳כ העיקר חסר מן הם'
אי איירי כשאתר מצה אני הכי הי״ל לומימעיקרא סגור הא
קאמררוצה אני אלא ודאי פשטיה מוכח ראפי׳כשלא אמר ר״א
לא מיעסל מדאורייתא ודוק • והקשה תהר״ר אייזק שטיין ז״ל
מה היה ק׳לרב המחכר שמא מש״ה כשר תן התורה הואיל ושוגג
ווואיומבין לא תחמוד כלא רמי כמ״ש התוס׳נפ׳אז״ן נו׳ע"ש •
ואני אומר ני זה לא ניתן ליאמי לרעת הרמכ״ס חרא מצד לשונו
שכתב כפ"י הלט עדות העוכר על גזל של דכריהסא״ה פסיל
מדבריהם כיצד החמסנים כוי ואס איתא רפסולו אינו אלא מפני
שהואשוגגומכיןל"תנלאדתי אנלהאמתהוא ראפי'כרתים
הזהיר הכתוב ל''ת היכיקרי ליה נזל מרכריהם והרי גזל גמור
מן התורה הוא ומוציאין אותו כדיינים ועור מצר לשון הש״ס
דקאת׳תעיקר׳סכור רתי קיתיב אקראי כעלתא כו׳והיינורהגת'
גא לתקן הא דתני הוסיפו והיינו ומעיקרא לא רצו לפוסלן ו
!למנותן נשאי הפסולין תר״ם ולכסוף נמנו וגמרו ופשלינהו
והוסיפו אותם כהרי אינך הפסולין תריס והיגיש הש״ס מעיקר'
האי סכור רלא תשלינהו ולכסוף מאי ס נוי רפסלינהו ומשני
מעיקרא סכור רמי קיהיב אקראי כעלמ׳כו׳ואסאיתא רהאיית
הוא דאפי כרמים הזהיר לת אלא שהם שועים שמכינים ל״ת
נלאיתי א״נ מעיקרא נמי היה להם להצייכם שיזהירום רקא
עניי נל״ת ולמיפליגהז אלא כודאי פשעיה הוכח ומעיקרא

מנת

פג

וקיהיב רמי לא היה שמשום אישור כלל ועיקר ואולי אפש׳שזהו
ג"כ כונת תי׳של ההרא"ש וקיצר כרכר ורוק •
שם ( ויש לפרש נלא רמי משמע להו וכך הוא האמת ) •
וכ’נ התום'כפ' זה בורר ר״ה מעיקרא סכור דתיקיהיב
וא״ת וליפסול מדאורייתא דקעני־ אלאו דלא תתמוד וי״ל דלא
תחתור משמע דלא יהיב דמי וכייהיב רמי ליכאלאו יחמור
כלל וא״ת הא אמ׳ננ״ה לא תחמוד כלא דתי משמע להוי דמשמע
לאינשי דוקא הוא דמשתמע כך אכל הם טועי' דלא תחמוד הוי
אפי׳בויהיג רמי וי׳ל דמשמע להו דקאמר ר'ל נתי דגן הוא
ואיכא למירק אמאי לא אמרו דלעולס דלא
האמת ע"ש •
תחמוד אף כרתי איירי ונמו שהעלו כדעתם זל מעיקר ונדמוכ'
פשט ההיא רב ה והא דלא מיפסלי תראוריתא היינומשוס שהם
טועים ומשתמע להורקרא איירי דוקא כלא רמי וכנה״ג לא
מדאוריחא וכמו שכן כתבו ז"ל נפ׳התניח וס״פ הכונס ופר' אז״ן
וי״ל רלאניחא להו בהאי פי רלישנא רהך סומא לא סגיא נהכי
רא"נהיכיקאתר מעיקרא סכור דמיקיהיב אקראי בעלמא
הוא דתה בכך כיון רעכרי אלאו דאורייתא דל׳ת היה להם
לפוסלם מדרבנן מיהא לפי טעותם אלא ודאי רפשט סומא תוכח
דכיוןדיהינ דתי לא עברי בלאו ולפי שלא היו רגילים בכך כי
אקראי בעלמא לא פסלינהו רבנן מעיקרא שהיה ע״י פיוס
ותלות פני המוכר והפצר נוער בוש וזה לא יתמיד רהא אס לא
היסתטה אוזן המוכר לעיוסו וחלות רעיו לא היו חוטפין תירו
וא״כ אין ככך כלום כיון דחזו דקחטפי גזרו נהזרננן אף כאותם
שלא היו חגטפין כי אם ע"י פיוס וחלות ופסלינהו לנלהו ודוק •
וכן יש להוכיח תתי׳ש ננ״מ ד ׳ה כלא רמי משמע להו וא״תת״ל
מלא תגזול וי״ל לעכור עליונב' לאוין וא״ת והא כי יהיג דמי
נמי חמסן הוי כדמונח כהטנס כו׳ואס אית׳רס״ל דקרא איירי
אף נדמים ולא מיפסלי מדאורייתא לפי שהם טועים כרעתם
מה ק״ל מההיא דפ' הכונס אסי ג והאמת הוא אף כי יהיב דתי
הוי חמסן ואפ״ה לא מיפסלי מדאורייתא לעדות ולשבו׳לעי שסם
פוגגיס וטועים רקרא לא תשמע להו אלא כלא רמי ומה להם
להניא סומא מרחוק והרי לשון הש״ם הפתוח לפנהסנכון כפיהם
דקאמי־ לאינשימשמע לטו רתוכחלאינשי דוקאהוא רחשתמע
להו כך אכל הס טועים שאין האמת כך וכמ״ש כפז"ב ונ׳מיןומוס
אחרים הגז "ל אלא בוראי שהם תפסו נמופלס רכונת הגמר היא
רר״ל רנן הוא האתת רלא מסתבר להו ראם האמת הוא רקרא
איירי אף כרמי לא תיפסלימראוריתא כשביל מה שהם טועים
כרעתם העכור רכוראי כמה פעמים דרשי רכנן נפרקא כפני
קהל וערה להוציא מלכם טעותם דהאמת הוא רקרא איירי אף
כרמי ונמו שדרשו כתה מקראי קרש שאין הכנתם כתו שמכינים
העי׳ה ולכן נתקשו שפיר מהכונם ומוכח דחמסן הוי אף דיסיכ
דמיואי׳כ הרי הוא פסול מד״ת לעדות ולשבועה כו' ותה שתי'
רחמסן לא פשיל לעדית אלא מררכנן מדתני בפיוה כורי כו׳אין
כונתסז״ל ומדאורייתא לא פסילי לפי סהס טועים וינגן הוא
רפשלינסו רא״כ מי הפייחם לסיים ולומר מזמסן רקרא רלא
יסיכ דתי ושלהי הגוזל רמייתי קרא רתחמם מ״י אפילו א' יהיה
דתי אסמכתא כעלמא היא וכו' דאף אס נאמר רחמטן רקרא
אפי״יהיג רמי וההוא קרא דרשה גמורה וחלוטה היא אפ׳ה לא
פסילי תדאוייתא לפי שהם טועים כרעתם רחמסן דקרא איירי
אכן
דוקא כלא רמי ואינם יודעים ההיא סומא רהמזל ־
כונחסז״ל שהם כקושייתם הבינו רתמסן דשקיל וטרי בסכונש
היינוכחמסן דקיא ולכך נתקשו מינה ותי׳דחמסן לא פסיל אלא
מדרבנן ומדאורייתא אין שם איסור כרכר דלא קעכרי בלאז
רתמסן וקרא ועוכר כלאו היינו דוקא רלא יהיב רמי ווזמסן
דשקיל וטרי נהכונס היינו כחתסן דרבנן והאי עלה רתניא כפי
ן"כ וכ"כשס בסכונס וההיא והגוזל אסמכתא נעלמא היא ונזס
ניחא דמה שהקשו מעיקרא ת״ל מלי׳ת ותי' לעכור כנ׳לאוין לאו
סייגו למען רעת כל ע״ה הטועים ברעתם הטפש כי אם לרירן
תנתי האמת שיודעים כי כן הוא האמת ת״ל מל״ת ותי' ונכון •
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א

והנה

לאמן קם
1

I

אדנה לעגץ מה שהקשווח״ל מלא תגזול ניאה לע"רלומר ולא
תחמוד אצטדיךאפי׳שזה מפייסו ומחלה פניו ומפציר נו סיתננו
לו נמתנה גמורה משא*כ לאורלא תגזול שהוא כמו וימול את
החנית מיד המצרי שחטפו מידו ולקחו כחזקה ואין נזנחו שיחננו
לו נמתנה ועד נשחק נאמן ששוב יאיתי כס׳אפישת זקנים כתוב
על דכרי החום'<ז*ל וי״ל דתיי גווני גזלן חד נמו ויגזול דור את
התנית ונוטל כחזקה וחי דתשחדל עם נעליו ער שנוחנו לו
ודמתה תייגווני חמסןחדסחמף לקחת מיד הנעלים ומתן
דמים אעפ"ישלא יאמר רוצה אני וחד שמשתדל עם חכיו ער
שיאתר רוצה אני וזהו החמסן שהופיעו עליהם ותמסן דהכא
להא רמי ולא כן פי׳התוס'מ״ה נר*ו ע'ש • עור הונא שם כתב
הרא״ש למאי ומסקי' דלא אמרי' תיגו רחשיר אתמו' נו' מצינו
מ
למימר רלא חחמור לאינשי אפי' כרמי משמע להי לפסול
מדאורייתא ואע״ג רחשיר לעכור על לאו דלא תחמוד לא חשיר
אסנועחא וחמס ן דאורייתא היינו היכאריהיכדמי ולא אמר
מצה אני והוסיפו עליהן אפילו אמר רוצה אני והא ד6מ'נז'כ
מעיקרא סכור דמייהיב ה'פ מעיקרא סמר אף על גב דאי לא
יהני רמי לא ממיניה כפיה דחלוהו ויהיב אין מתנתו מתנה
מ*מ כיון רדמי קא יהני ניה זזה אומר כצ׳ל רוצה אני אף
דכשיכפוהו אומ׳כן רתליו? הנין זכיניה זכין ומיהו ק'כיון
יכלאויוצה אני הוי פסול דאורייתא וזה שהוסיפו חז״ל אין לי
מונה יותר תמנו אלא שאומר רוצה אני רתרויהו רמי קא יהיני
א*כ לא היה לו לגת' לומר מעיקרא סכור רמי קיהבי ולכך כשר
כיון דההוא דפסול מדאורייתא ♦היב דמי אלא הול׳ל מעיקרא
סגור הא אמר רוצה אני ובלדל׳ק שלא היו פוסלין מירכנן
היכאראמררוצה אני אלא משום ולפעמים נאים לגזול נלא
דמי אכל משוס דלתא יקח מתנו ולא יכופר לומר רוצה אני כיון
רמ״מיהיכרמי נשכיל זה לא היו פיס לין אותו כשאומר תצה
ולעין
אני הוצרך לומר מעיקרא סכור רמי קא יהני ע*נ ־
מ׳ש שם כנת כיון וחזו דקא חטפי גזת נהו רבנן היינו כפשוטו
שהיו חטפין ולוקחי! נלא דמים נזרו נהו ימן נסעלסלוקחין
גדמים אפילו שמפייס ין את הנעלים למר רוצה אני זזה נ*ל
סזהו נ*כ רעת הרמנ*ס שכתב פ’י ה*ע החמסנים והס הלוקחים
קרק«נ*ו מטלטלין שלא כרצון הנעלים אעפ״ישניתנין הדמים
הדיאלופסול־ן מדבריהם דהיינו לומר אע"פי שרתני! הדמים
דהו'ל כההיא רתלויה וזמין זכיניה זנין וכמ׳״ש פ*י הל’מכירה
רהמכר קיים ואיר עובי־ נלאו אפיה פסלינהו רבנן יגז־ו כהם
גרי שלא ירגילו ענמס ננך ויגאו ליקח נלא רמים דאז הויא
פסולייהו מדאורייתא וארו הני גזרו באינך כלל נכון * אנל
התוס׳כתגושסועי׳ל דהכא סיקרמי קאיהני והיו מפייסים
אותם ער שיאוזרו רוצה אני א*כ לא עברי אלאו דלת כיון יחזו
דשקלי מלב ולא היו חושש ין אס יתפייסו פסליגהוע׳ס כלומר
מסלינהו לכולהו אף לאותם שהיו מפייסי' לנעלים שאמרן רוצה
אנו תהו ג*כ בונת רש*י ע* 0ונאמת דתפיסת הרא'ש ז*ל היא
נכונה רהעיקר חסר מן הספר :
שם (ולעי דבריו החמיר בכית מכאשת איש) ופיר*מהר*ר
אייזק ז*ל לפי שאסזי• נמת רעך אפי׳תאוה גיידא
שהיא נלר ובאשת איש נתנ לא תחמוד ולא אפי* אלא חימור
והרג נעלח'מ כתג כל
דהיינו רוקא שיעשה מעשה יע*ש •
המתאוה נייאע״ג רנאשתו לאכתיכ לאו דלא תתאוה אלא לא
תחמוד כו׳הא כתיב וכל אסר לרעך והכל ננללונפ״ה כתב ולא
יתכן מציאה מרנייו דלא היה לו נם' רניילל כ להמתאוס
ניתו ואשתו נ'1רא'כ היה לו להקשות ראיך עוכר באשתו נלא
תתאוהאבל אני תינתי הכל לרעתו דהוי נכלל כל אשר לרעך
ע*ש אמנם אין זה תספיק ומכייח להרמנ*ם ז*ל לעשותם מצות
חלוקות מאחי דברניות ראשונות כתב וכל אשר לרעך ואפי׳הני
הוציך הכתוב לפיט אשתו ולא כלל אותה נכלל כל אשר לרעך
וכמו שתציגו נאקי«1תןאך אתנה האתת יורה דרכו כי הרמכ’ם
לא מרעתו ושנדחו עשאן תצית חלוקות אלא כי כן תצא מנואר

כמכילתא ומניאו נסת’גסמוכ"כה'הז׳״ל לחייג עלהתאוה
כפני עצתה ועל הוויתור כעני עצתו ונ*ל שרעת הרג ז׳'ל שחיוב
התאוה זו היא שיתאוה לקנות ברמים שלא כרצון הנעלים ע׳ש
ענס׳משמרת המצות כתב על דברי רביצוהתתנר איך יבליע
מ’ס כמכילתא תה להלן דגר שיש נו מעשה אף כאן רבי שיש
נו מעשה שגיאה רתמור תיקרי נשעת .לקיחה וכבר נודעגיב
דתאוה היא צלב עיר עליו הכתוב תאותלנונתתלו מולת זה
חאוה מביאה לירי חמוד תמוד מגיא לידי תעשה מל
ועוד
ואלו הדבר אחד כסברתו מאי מביא לירי חמור שייך כתן
סהכל ונר אחר ומה שההשיעל הרב רא? יחמיר בנית מנא*ח
1ה אינו דהיכא רשייך למדרש חמוד זתאוה פלגינן ליה דרוך
בני ארם לעשות כן אבל נא*א אין דרך נצי אדם להרבות יעים
ולהפציר לקחת את אשתו לעיציו גלנך לא תחתור יכתיב גיה
פלא להתאוות בלב ויאמר מה נאם אפח פיולכך כרגרויראפוצו’
כתוב נ פעמים לא תחמוד בית רעך לא תחמוד אשת רעך
לחלק ולומר דאין עצין התמרה האמורה נשניהם אחר ריש
הפיש נין זו לזו אמנם בנית ונשיה ושור וחתורדאית סברא
לחלק נין תאוה לחמוד דשניחיאינשי דמפנירים לקחת אשר
לרעהסומצינו נהסתרי לישני פאזה וחמור דרשיכלא׳לעניינן
כאמור דייקא צמי הפי מלשונושנתב נה גזלה כל התומר עברו
או אמתו אז ביתו או כליו של תכירו או כל דגי שאפש׳לו שיקנהו
והכביר עליורעים כוי ובסמוך כל המתאוה כיתו או אשתו הר*
שנענין החמור לא כחג אשתו והתנה נו נ'כ כל רבי שאפשר לו
שיקנהו לאפוקי אשתו עכ*ל|ואצי אומר גהירנא״א אין דרך
מי אדם להרנו׳רעים ולהפציר לקחת אח אשתו לעיניו ואיננה
במו שאררגרשאפפר לו שיקנהו מ’ת הרי משכחת לה רעל יד*
ערמה ותחבולה ובדבר שקי יקחנה לו לעיניו ונאותה שאמרו
נפרקהניזקין דף.נחאריי אי׳רמ״ר ועשקו גכר וביתו איש
ונחלתו מעשה כארס א׳שנתן עינו כאשת רנוושזליא דגגייהוה
פעסאחת הוצרך רגו ללוות אילשנר אשתך אצלי ואלונה שיגר
אשתואצלושהה עמה ג׳יתיסקרס ונא אצלו א״ל אשתי ששגיתי
לך היכן היא א*ל אני פטרתיה לאלתר ושמעתי שהתינוקות
<תעללו כה נדרך א'לומה אעשה א*ל אס אתה שומע לעצתי
גישה א*ל כתיבתה מיונה א ׳ל אני אליך וחן לה כתובתה עמד
וה ערשה הלך הוא ונשאה כו^ואיןספק ני אותו האיש משעה
שנתן עיניו באשה עליה עני בלא תתאוה ומשוס לא תחמוד
ימיה נלנך וכשנשאה ועשה מעשה עכר בלא תחמוד אשת רעך
ואס היו שם שני אנשים עברים שהכית בו בערמתו ו׳תחכולתו
אשר עשה לקחת אותה לאשה והתרו מ שלא יקחנה ביעוכר
הוא נל׳תולא שמע אליהם נוראי רנר מלקות הוא לפי טעמו
של הראנ'ד ז’ל כי אינו נתקן הלאו בחזרה שהרי נאסרה על
מבעל ואין ספק שינו ירד לסוף רעתו של תלתירוכמהשעשט
ונמצא שלקחה לעיניו מתחיט על מה שגר שה ונמצא הגט כטל
למפרע והיי היא עדין א״א וז״ש שם וא*ל על נ׳פתילות בנר
א׳ופרפ״י ז'ל א’א ע  Vnjoהזוהר פרפ'ואתחנן אר*י מאי ולא
תתאוהכיוןרכתי׳זלא תחמוד רהא נהאיסגי אילזכאיןאינגן
מאריקשוט חמירא חד דרגא תאוה דרגא אחרא תמידא ראי
ל
יכיל אזיל למיסג ייליה בגין ההיא תמירה רנקט אזיל
למיענרעוכראתאוס לאו הכי רהאאעי׳רלא ינקוט אייחא
לתיהךאנתריה והא אוקמוה חבריא ע'ם •

לאו? קם

(ךדרשורבותינוע*פ הקכל’זומיחתםייף>

וכ'כ הרמנ׳ם יפ׳ק הרוצח והכי אי׳גהריא
נפ*ר מיתות רף נ*כ ע״ב רוצת מנ*ל שהוא כסייף רתניא נקום
ינקם נקימה וו איני יודע מה היא כשהוא אזמר חרב נוקמת
נקם נריח הוי אזמר נקימה זו סייף כו׳אשכחן רקטיל עברא
ני חורין מנ״ל ולאו ק״ו הוא קטל ענדא בסייף נר חורין נחנק
כו׳זאעי׳ג ראיןעונשין מן הדיןשאניהכארגלוימלתא נעלמא
היא והא עונש נתוג נקרא אלא רלא ירעינן כאיזו מיתה
ריינינן
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חדושי

קידושין ב,ב

מהרי״ט

חידושים על הרי״ף והר״ן

ובין

כך ובין כך דבריו אינם מחוורין ,שהרי ביאר הרב המגיד
משגה שעשיית המעשה חשיב טפי מאמירה ,דכי תלויה

והפציר בו עד שלקחו ממנו עובר בלא תחמוד ,כל שכן תליוה
עד דאמר רוצה אני וכ״ש בלא

רוצה אני דמשוס דשקיל

וזבין היינו שילך מעצמו ויכתוב בערכאין ,וכן תליוה וקדיש

דמי לא (עבר) [נפטר מלעבור] בלא תחמוד ,שע״ז הס דברי

תולין אותו עד שילך ויקדש במזמוטי חתן וכלה ,וכי היכי

התוס׳ שס .ובדברי הרמב״ס ז״ל בהל׳ עדות לא ידעתי מאי

דבתליוה וזבין אמרינן אגב זוזי גמר ומקנה מאחר שכבר עשה

קשיתיה ,דודאי לא תחמוד דקרא אע״ג דיהיב דמי הוא ,וראוי
היה שיהיו פסולים מה״ת דקעבר אלאו דלא תחמוד ,אלא

גמר ומקדש שהרי הוא לוקח אשה לשמשו וכל אימת דבעי מצי

ששוגגים וטועים הס בדבר זה דלא משמע להו דבדמיס מקרי

מגרשה ,וכמ״ש רשב״ס דאיכא תרתי יסורין ומעות ה״נ יסורין
ואשה ,ולא אתא רשב״ס אלא לאפוקי תליוה ויהיב דאיכא

חמסן ,כפשטא דמילתא דפ״ק דמציעא דאמר לא תחמוד

המעשה גמר להקנות לקבל מעות ,כך בקדושין אגב אונסיה

יסורין בלא שום הנאה .וכשכתב הרמב״ס ז״ל אין האשה

לאנשי וכו׳ והס טועים ,והכי אמרינן (בפ״ב דביצה) [בפרק זה
בורר] וסנהדרין ט ,בן גבי הנהו קבוראי דקברו ביו״ט דלא פסולי

מתקדשת אלא לרצונה במקדשת עצמה ,מיירי שפושטת ידה

דסברו מצוה קעבדו ,ואילו היו מזידיס פסולים מן התורה ולא

ליטול כסף קידושין אלא שהוא מתוך האונס ,דומיא דהאיש

פסלינן להו אלא מדרבנן ,ומ״ש התוספות שם בפרק זה בורר

שאנסוהו עד שקדש דהיינו עד שיעשה מעצמו מעשה קידושין,
®ו בצווחה מיירי לא הו״ל למיתני בדידה אלא הו״ל לכתוב

ושם כה ,נ ד״ה מעיקרא] בלישנא קמא הוקשה להם על מ״ש בגמ׳

אין האיש מקדש את האשה 3ע״כ כלישנא דגמ׳׳ ובעושה

מעשה עדיף מכופין אותה עד שתאמר רוצה אני ,וה״נ איכא
תרתי יסורין ובעל דאמרו אינשי דשומשמנא גברא וכו׳ [כשומח
עה ,א] .וההיא דס״פ הכונס דאמר הא דאמר רוצה אני דחמסן

מעיקרא סבור דמי יהבי ולא פסלוס כיון דחזו דקחטפיי....

[כתב הרמב״ס בפ״א מאישות ה״ד קודם מתן תורה היה
אדס פוגע אשה וכו׳ וזו היא הנקראת קדשה ,משנתנה
חורה נאסרה הקדשה וכו׳ לפיכך כל הבועל אשה לשם זנות

וכו׳] .שלאי׳ תאמר אין מצוה זו אלא כשאר מצות ,שאס לא

דחומס וחוטף ויהיב דמי קמיה ההוא דמתעכב עד דאמר רוצה
אני קנה ולא מקרי חמסן ,אינו מחוייב להחזיר שאע״פ שלא
שרי שלא הטיל המצוה אלא על הנושא ,לכך פי׳ מאחר שהיא
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עשה מעשה הא אמר רוצה אני בע״כ ,אבל החוטף והולך לו זה
לקדושה שבאה להם במת תורה כל ביאה שלא לשוס אישות הרי
1
1
,,
י ,׳
,
הנקרא חמסן דלא קנה כלל.
היא זנות ובאיסור עשה ,וחלה הדבר במתן תורה ואמר שקודם

עשאה כשבא לישא חסר מצוה ,ואס בא על הפנויה באקראי

וא״ת והא תנן בערכין נכא ,א] וכן אתה אומר בגיטי נשים
כופין אותו עד שיאמר רוצה אני ,והלא אין לך מעשה
גדול כנתינתו לידיה ,ולמה צריך שיאמר בפיו רוצה אני .וי״ל

כ»עת נתינה לא מהני ליה מעשה דגתינה כיון שנכתב
*סול כבר ,להכי נקט כי האי לישנא דמשמע רוצה אני

שיכתבוהו לשמה.

מתן תורה אדם פוגע את אשה בשוק ,ולכן כתב בתחלה אס
נתרצו להנשא זה לזה מכניסה לתוך ביתו לשם אשה ובועלה בינו
לבין עצמו ותהיה לו לאשה ,שאל״כ אינם אלא זנות בעלמא וכל

אותם הבעילות בעילת זנות הס ואיסורו כאיסור עשה ,כי היכי

!דברים י,3

דאזהר רחמנא על השחיטה במצות עשה דכתיב
5־וזבחת שמי שירצה לאכול בשר לא יאכל אא״כ שחט ,ואמרינן
כא]

בגמ׳ט דקעבר נמי משוס עשה כשאינה זבוחה ,ה״נ פנויה
באיסור עשה באינה לקוחה ,ומתוך חומר שהחמיר עליהם

וראיתי להרמב״ם בפ״י מהל׳ עדות !ה״ד] שמנה הפסולים
מדבריהם כיצד החמסנין שהם הלוקחים קרקע או
מטלטלין שלא ברצון הבעלים אע״ס שנותנין את הדמים הרי

שאס מצא אדם אשה בשוק והכניסה לתוך ביתו לשם אשה

אלו פסולים מדבריהם ,וכתב הרב בעל כסף משנה אע״ג

אע״פ שעמד עמה כמה ימים לא נקנית לו ,אע״פ שודאי נהג

דאמרינן בפ״ק דמציעא !ה ]3 ,לא תחמוד לאינשי בלא דמי
משמע להר ,דמשמע דלאינשי משמע אבל קושטא דמילתא לאו

בה מנהג אישות אינה אשתו והבא עליה פטור ,אע״ס שהאשה

נקנית בביאה והן הן עדי ביאה כל שלא פירש בפני עדים שהיה

הכי הוא ,כבר כתבו התוס׳ 1שס ד״ה בלא דמי] דקושטא נמי הני

מקדשה בביאה אפקרה רחמנא לבעילתו ושריה בעילת זנות,

הוי ע״כ .ודבריו תמוהים שהרי בפירוש כתב הרמב״ס ז״ל

כדאמרינן בעלמא !ב״ג מש]3 ,

(ע״א) [בפ״א] מהל׳ גזלה [ה״נו] אפילו הכביד עליו ריעים

מאי איכא למימר שרירה רבנן לבעילתו בעילת זנות אע״ס

בתחילה שאין נישואין בלא קדושין תחלה ,הקל עליהם בסוף,

תיגח דקדיש בכספא קדיש בביאה

ז.

במהדורות הקודמות נתחברו כאן קטע זה עם שלאחריו ,ונראה שיש כאן חסרון וחבל על דאבדין ,ובמהדורה זו הפרדנו בין הדבקים.

ח.

ראה הערה הקודמת ,והבאנו בסוגריים בתחלת קטע זה לשון הרמב״ם עליו מוסב.

ט.

ל״מ כן מפורש בגט׳ אבל כ״כ התוס׳ חולין לז ,א ד״ה השתא.

חדושי מהרי״ט  -קדושין ,שבת ,כתובות טראני ,יוסף בן משה (מהרי״ט) עמוד מס (26הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

I

מהרי״ל

דיסקיו

ואתחנן

ועיין בתרגום אונקלוס לא תימי ובר למגנא,

להרמב״ם ז״ל ,במנין המצות מצוד .רס״ח,

ואח״ב כתב לשיקרא ,והוא תמוה ,ופירש

ומצוה רס״ו כתב ,וז״ל הזהירנו מהשים

כך שלא תרגיל עצמך לישבע על חנם

מחשבתנו לחמוד מה שיש לאחינו ולהתאוות

אפי׳ על אמת ,שאם לא תהי׳ זהיר בזה

בו שזה יהי׳ מבוא לעשות תחבולה לקנותו

תבוא לישבע על שקר ג״ב ,וזה לא ינקה

וכו׳ ,ואין שני לאווין אלו בענין אחד ,אבל

ה׳.

הלאו הראשון והוא לא תחמוד מזהיר לקנות
מה שיש לזולתנו ולאו שגי מזהיר אפי׳

להתאוות בלבנו לבד ,ולשון מכילתא נאמר

עוד פי׳ ומתחילה נסביר הגמרא (שבועות
ל״ט) כשאמר הקב״ה לא תשא

כאן לא תחמוד ,ולהלן הוא אומר ולא

נזדעזע כל העולם כולו כו׳ עיי״ש ,וההסבר

תתאווה ,לחייב על התאוה בפני עצמה ועל

נ״ל עפ״י פשוט ,הוא כך דהנה אמרו במס׳

החמוד בפני עצמו ,ושם אמרו מנין שאם

אבות על שלשה דברים העולם קיים ,על

התאוה שסופו לחמוד וכו׳ יעו״ש באריכות

האמת וכו׳ ,א״כ קיומו של העולם היא

לשון הרמב״ם זצ״ל עיי״ש.

האמת ,ואם אדם אומר בב״ד דבר ,וכיצד

נוכל לידע בבירור שהוא אמת ,אמרה תורה
שישבע ,ובזה אנו יודעים שהוא בוודאי

והנה יש להקשות ,דבשלמא

ושדה

שייך

איסור

לא

גבי

בית

תחמוד,

אמת ,ומפני מה מעמידים על השבועה ,היינו

דהיינו שעושה תחבולות ומסית חבירו למכור

מפני חומר השבועה שבוודאי לא ישבע

לו הבית והשדה ,והוא קונה אותן ובא

על שקר ,וא״כ אם הוא ח״ו ישבע על שקר

לרשותו ,ובזה עבר על לא תחמוד ,אבל

ויאמינו לו ,א״כ אין לנו עוד במה לקיים

גבי אשד .האיד שייך 'זה ,דהא מתחילה

העולם ,ולברר הדברים שבין אדם לחבירו,

כשמסיתו לגרש אותה ,הא עדיין לא באה

וזהו פי׳ של הגט׳ נזדעזע העולם ,היינו

לרשותו ,ואם אחד יסית לחבירו להפקיר

שלא יהי׳ לה במה להתקיים ח״ו ,וזהו פי׳

איזה דבר ,הכי בזה ג״כ יעבור על לא תחמוד,

הכתוב לא תשא כו׳ לשוא למה ,כי אם

אתמהה! ואי דאח״ב הוא מקדשה ונושא

השבועה

אותה ,הא נושא אותה בהיתר ,דהא היא

ומאמינים לו ,וא״ת למה מעמידים על זה

מותרת לכל ואיך יש במציאות בזה הלאו

אמר הכתוב ,כי ידוע לכל ,כי לא ינקה

דלא תחמוד לפי׳ הרמב״ם ז״ל ן ווד׳ רבינו

ה׳ וכר ,היינו חומר השבועה ,ע" כ מאמינים

ז״ל לפי מאי דאיתא בגמרא (קידושין ס״ג)

אותו בשבועה ,ואם הוא ישבע לשקר ח״ו,

האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר

יבטל קיום העולם ,ע״כ לא ינקה ה׳ ועונשו

שאתגייר ,לאחר שתתגיירי וכו׳ ר׳ מאיר

גדול ח״ו ודו״ק.

אומר מקודשת עיי״ש היטב היינו משום

הוא

ישבע

מעמידים

על

זה

דס״ל אדם מקנה דשלב״ל ,וא״כ יש מציאות

ולא תחמוד אשת רעך ,ולא תתאוה
בית רעך וכו׳ .ועיין בספר המצוות

להנ״ל ,כגון שקידש אשד .ואמר לה הרי

את מקודשת לי לאחר שתתגרשי ,ואח״כ

קו

מהרי״ל

ואתחנן

כשעשה תחבולות ומסית את בעלה לגרשה,
בזה תומ״י כשמתגדשת היא נעשית אשתו,
ובזה עובר על לא תחמוד ,עוד פ׳ דיוכל
להיות המציאות אליבא דכו״ע והוא לפי
מה דאיתא (בקידושין נ״ט ע״ב) אמר אביי
ולטעמי׳ דרב ,בא אחד ואמר לה הרי את
מקודשת לי מעכשיו ולאחר שלושים יום,
ובא אחר ואמר לה הרי את מקודשת לי
מעכשיו ולאחר כ׳ יום וכו׳ עולא אמר רבי
יוחנן אפי׳ מאה תופסק בה יעו״ש בגט׳,
וא״כ לפי״ז יש להשני ג״כ קידושין בה,
ובפרט להמקדש הראשון ,ואם השני מסיתו
לגרשה נכנסה תיכף כולה לרשותו תיכף
כשמוציאה מרשות הראשון ובזה עבר על
לא תחמוד ,דהא אם לא קידשה היתה
נשארת בזכות הראשון ,ודפיח״ח.

ואהבת את ה׳ אל׳ בכל לבבך ובכל
נפשך וכר .ועיין ברש״י אפי׳
הוא נוטל את נפשך עכ״ל ,והוא מהגמ׳
(ברכות) בענין המחלוקת אם למסור נפשו
על כל המצוות שרי( ,ועיין במשנה למלך,
בהרמב״ם הל׳ יסודי התורה פ״ה ה״ד ד״ה
כל מי ,שהוא מחלוקת בין הרמב״ם ז״ל
דס״ל דאסור להחמיר על עצמו .ודעת
התום׳ במם׳ ע״ז דף כ״ז דרשאי להחמיר
על עצמו עיי״ש היטב) .לכאורה כיון דעל
כ״פ רשות הוא בכדי להנצל מעבירה( ,ר״ל
לדעת הסוברים דרשאי להחמיר) זיל לאידך
גיסא ,להנצל מעבירה דלפני עור ,דעכו״ם
מצווה על שפיכות דמים (ר״ל דיש סברא
שלא יניח עצמו ליהרג ,דאם העכו״ם יהרגהו
הלא העכו״ם יעבור על עבירה דשפיכות
דמים שהוא מהז׳ מצוות שבני נח מוזהרין

דיסקיו

עליה ,וא״כ הישראל עובר בזה על לפני
עור לא תתן מכשול) ולפ״ז גם מחנניה
מישאל ועזריה( ,רוצה לומר  mשהם
החמירו על עצמן שמסרו עצמן לתוך כבשן
האש ולא השתחוו לצלם אף שלא הי׳ כו״ם
ממש כמבואר במס׳ ע״ז י״ג בתום׳ ד״ה
שלא ,ובכתובות ל״ג ד״ה אילמלי ,וא״כ
לכאורה מזה ראי׳ דרשאי להחמיר על עצמו)
אין ראי׳ה ,דמלכא לאו אורח ארעא למיקטל
ר״ל בידיו ממש ,ונמסרו לקוסטינר כדמפרשי
קראי ,ולא חד מהם קעבר אשפיכות דמים,
(ר״ל לא המלך ,ולא השליח) ,דמלכא אין
שליח לדבר עבירה ואין שליחות לעכו״ם,
וקוסטיגר הא קיי״ל דאינו מצווה על קידוש
השם (ר״ל דב״ג אין מצווה על קידוש השם
כמבואר בסנהדרין) ואשר ימרה פי מלך
ימות( ,ר״ל דאם הקוסטינר לא ישמע לדברי
המלך הלא יהרגו אותו ,וכיון דאין מצוה
על קיה״ש א״כ מחויב לשמוע דברי המלך
ואין לו עבירה כלל ,וא״כ לא שייך בזה
הלאו דלפני עור ,משא״כ באדם פרטי שהורג
בידיו ממש ,בוודאי הגוי עובר על לאו
דשפיכות דמים ,ושייך גבי הישראל הלאו
דלפני עור ,יא״כ מאי אלימא דהאי לאו
מהאי לאו ,וא״כ אין לו להחמיר על עצמו).

ויש לעיין ,אם גם על מצוה דרבנן יכול
למסור נפשו( ,ר״ל לדעת הסוברים
דרשאי להחמיר ע״ע) דאולי לא העמידו
דבריהם ,ולא גרע מכבוד הבריות( ,ר״ל
דאיתא בברכות דגודל כבוד הבריות שדוחה
ל״ת של דבריהם ,וא״כ הכא שלא יהרג
אין לך כבוד הבריות גדול מזה ,וא״כ
בוודאי שהוא דוחה מצוד ,דרבנן) העתק

מזגוה ל־ז ל־ח

מדזדם שיק

עלתרי־ג ט*""!

מאהל ממנו הכל «<ין אמד נמו שכמכמי נשם הרי״ף דכסין ואכל תממור בדאמרי׳ כב׳« דף 0׳ פ׳ב והא דאמרו הלשון לא תחמור
לאנשי בלא דמי משמע כן הוא האמת גם לנו והא דנקט לאינשי
נבילות כר כפין ואסהיד שקר א״כ הכל מרן אחד ושפיר כ׳ממק׳י
נראה לי ליישב דנה* דלא מחמוד ליבא מ׳ת אפי׳ נותן רמים ואין
כאינו של פמסמומר להמיר נאיסורין דהיינו בקל אכל ברשעדממס
הבעלים מרוצים והוי גזל ועוכר משוס לא הנזיל אלא דאינשי מורי
אינו נאמן בקל כיון דהכל מנין אמד וס־ל נ״כ כיון דהקילו חכמי׳
התירא כיון דנומנים דמים ס״ל דלית בי משום לא תגזול וזה שקר
ואמרו ראשה דייקא ומנסבא ומצד זה בעצמו איכ׳ל דהקילו נם
באינו משור ובזה א׳ש נמי מ״ש הקהלת ימקב באע״ז סי' י׳ז דלדמח  ,'fmהמם בבית אבל לעולם משום לא מחמור דילסי' מקרא דלא
הנמק״י הנ״ל רשע ולאו דממס מומר להעיד שמת בעלה והיינו מחמוד כסף וזהב ולקפח לך כמ׳ים הרמכ׳ם במבין המצות רס׳ו
~.״~,דאפי׳ ניחוש רלמא קיל לי' מדום להמיר שמם בטלה יומר מאכילם וכן הוא במכילתא ושם מיירי בלקיחה בלי נתינת מפות וילסי' כמ׳ד
דון מינה ומינה דבלא נתינת מטות מיירי זה חרא דפליג הסמ׳ג
נבילום ומומר וקל כזה מלוי׳ בדטוח בני אדם ג״כ כמ״ש השיך
טל הרמנ׳ם והפני ס׳ל דלא תחמוד ולא תתאווה הוא רק חד לאו
הכ*ל •בסי׳ קי׳ט וא'כ מי הכריס להם אם זה ממור להם או זה
מ״מ כיון דאינס ממנין אחד נאמן אבל ברשט דחמס דסכל מטנין דפיקר הלאו דלא מחמוד הוא ג’כ משוס המאיה שהיא בלב ונקט
אחד ככרי״ף א'כ יש למיש דילמא קיל לי׳ איסור זה להעיד שמח בדברות אחרונות בדרך לא זו אף זו דמעיקרא אזהיר על לא מחמוד
בסלה ואינו נאמן וא׳ש דבריו .אלא שאני .ממה איך סמם הדכרי׳ וגילה לן הקרא שלאחריו דהיינו ולא ממאוה ונקט לא חתאוה כלשון
הא אם הוא רבע לתיאבון אמרי׳ שם בסנהדרין דהוי כרשט דממס התפעל דאינו טונר אא’כ קנע התאום ההיא בלבו כמ״ש• הרמב״ם
וא*כ נפל הדין בבירא ומי יודע מסתמא אם הוא עובר לתיאבון ולשון לא תחמוד בא רק לגלות עלגז״ש דבפי׳ דווקא לקיחה כאיסור
או שאינו חושש בעבירה וצ״ע בדבריו .ועפי׳ז הי׳ אפשר לומר דנם כמו כקרא דלא תחמוד כסף וזהב ולקחת ודברות האחרונות באו לפרש
הרמבים וסש׳ע באע׳ז סי' י״ו סעי׳ נ׳ דסתמו ססולו עדות דאוריי׳ דנרי הראשונות וכזה פליג ג*כ על הרמב״ם דמונה לא תחמור ולא
אין נאמנים הוא מטעם זה דמששו דשמא הוא מושה לתיאבון והוי חתאו׳ לב׳ לאוויןןודעת סראב״ד פ״א מנזיל׳ שיטה ב׳ ובלל !•חמד׳ ומאוה
כממם ויש להביא ראי׳ להנמק״י מלשון הגמרא בר״ה כ׳ב פ״א דאמר הס ב' לאווין להתחלת החמדה הוא נקרא מאוה כל זמן שהוא
"""גזלן דדבריהס כשר לעדות אשה ודייק רש״י הא גזלן דאורייתא עדיין בלב וגס באשת רעהו ללא כמיכ הלאו דלא תמאוה מ״מ
אסור לעדות אשה וכיון דמצינו חילוק בין רשע לגזלן ואינך כמ״ש נכלל הוא מלסיים הקרא ולא חחאוה כל אשר לרעך ,ונראה לי מור
בשם המשרים הגיל משמע דשאר פסולי דאורייתא נאמן וכן יש טעס דבאשה לא נקט לשון לא חמאוה דבאשה מ והר הוא כלאיה
לדיק מהא דאמרי׳ בקידושין ס׳ו מהא דאמר אניי אי מהימן לך על מאוח הלב שמביא לירי זימה ולידי הוצאות קרי ר׳ל כמו שדרשו
דלאו גזלן הוא וקשה הא אביי דלא בעי רשע דחמס וא״כ למה על לא תתורו אמרי לבבכם ואחרי עיניכם זו זנות ולכך כאן דמיירי
לא אמר רלאו רשע הוא אלא משמע לשאר רשע כוי כמים התוס' באיסור תאוה שהוא מביא לידי חמדה ולידי לקיחה כאיסור כמו
בכריתות ייב ע’ב דנאמן כמו באשה ע־י׳ש ואשי' אי נימא דהרמבים שביאר כ״ז הרמביס בס׳א מנזילה וכמנין המצות ולכך ביון דכאשה
ושים פליני על הנמק״י אמרתי כחי׳ כסנהדרין ב״ז שם דאיביל בלא״ה מזהר על התאוה כלל רק האיסור מל האשת בכלל כל אשר
דהרמב׳ם לטעמי׳ דכי כפיז מה׳ יסוה׳ת דין ז' יהא דהאמינה כמורה לרעך לב׳ לאווין מזאוה והחמדה דאזהיר עלי' כאן הוא דווקא
עדים הוא משום חזקה ולכאורה קשה ע־ז דבממון לא אזלי׳ בתר כשנדמו לו אח׳כ הלקיחה באיסור אפי׳ נתן לו דמים כיון דלא הי׳
רוב כים נתר חזקה וצ׳ל כמיש השיש ש״ב סיד דחזקה דלא איתרע חברו מרוצה הרי הלקיחה באיסור עובר בפיע על הלקיחה להוי
כלל עדיף מרובא וא'כ ממילא ברשע אפי׳ לדבר אחר מ״מ איתרע כגזל י ומיס׳ בב־מ הקשה אי נימא כיש אומרים כדפת הסמיג דמיירי
חזקתו ולא עדיף מרוב ולכך לא האמינה התורה עדים רשפים בלא דמים ח״כ ח״ל מלא תגזול יפיי׳ם ויכואר לקמן אייה  tורפת
משוס חשש דמשקרא דחיישי' למימוטא דדווקא בדיני איסור דאזלי׳ סרמב״ס היא דימה שלישית דטובר על לא מתאוה ולא מאמור דלא
בתר רוב אמרי• דחשיד לדבר אחד לא חשיד לדבר אחר מםא*כ ממאוה היא בלב ואס בא לירי פסולה שהפציר ודחק טל מכרו ליתן
לענין פדום ממון או נפשות דג״כ כ׳ כשיש והבאתי לפיל כמה פעמי׳ או למכור לו עד שבא לכלל לקיחה אטי׳ אמר המוכר רוצה אני
דאין כולכין אמר הרוב כשלא אתחזק מעיקרא ולסי׳ז לעגין עדות ונתרצה נאמת אפ׳ה כיון שחוק המאוס והממרה ההוא עד שכא
שמת בעלה דקיייל סוף יבמות דף קכיב דבמים שאל׳ס אסור לכלל לקיחה אפי' לקימה בהיתר עובר בב׳ לאווין>ואס פ׳י התאוה
להשיאה משום דלא אזלי׳ נחר רוב ולכך הה״ר הכא פסקו דאין והחמדה לקח באיסור דהיינו שלא נתרצה ואפ״ג דנתן לו דמי‘ הוא
להאמין פסולי פדות דאורייתא ,מיהו היינו לדבר הקל ממנו וחיישי׳ פוכר גם משום לא תגזול! והנה לדעת הסמיג והראב־ד מקשי! כיון
בפדות אבה דילמא זה קיל לי׳ כדלעיל מיהו נראה אם נשנט שבאמת דלדידהו אין האיסור של לא תחמוד אא״ב בא הלקיחה כאיסור א״כ
אומר דסשמא ממירא ואינו חשוד לחמיר איכיל דמועיל דוווקא בא״א בלא״ה היא איסורא משום א״א וח״ל שעובר עלה בכל פת
בחשוד לאותו דבר קיי״ל נסי׳ ב׳ וכסי ,קי׳ט ביו׳ד דאינו יאמן משום איסור אשת איש וכן הקשה במעי־׳ח ובמנ״חזוגוף הקושיא
בשבועה כנ*ל ולדינא צ״ע ,והני־מ לפי׳ז דנם להרמב־ס והש־ע באמת ל״ק דהלקימס אינו דווקא אם בא עלי׳ אלא הפי' אס לקחה
איכ״ל דהוי רק משם לכחחלה מדרבנן אבל בדיעבד הוי כמים שאל״ס רק מיד הבטל לביתו אע״ג דלא קנאה אי קדשה כקידושין ג״כ שאינם
ולא מצא:
חופסין בא׳א אפי״ה מקרי לאימה וסבר טל לאו דלא מחמוד דהרי
 0להגה במאי נפסל כעד מצינו ג״כ פלוגתא מרן הגאון נעל בלאו דלא תחמוד כתיב ביתו ושדהו וקימ׳ל דקרקע אינה נגזלת
ממ״ס *51ל במיו־ד סי׳ א׳ כ׳ לאפי׳ אם הוא רשע כ׳ז והוא עדיין ברשות כעליה אפ׳־ה עוכר ה’נ אחי׳ לקחו רק מבעל
שאין כאן כ‘ סדים שהעירו מליו נב״ד אינו נפסל וכן פכיח דעת לבימו^ .ועוד אמרתי דאסשר דלטנין א׳א גס הראב״ד מודה אפי׳
חכמי כריסק המובא נש׳ך כמו־מ רסי' ל״א כן דס״ל דעד המכחיש אם לקחו בהיתר דהיינו שדחק והפציר על הנעל עד שנתרצה וגרשה
פד שניכם כשירים אבל נחשו‘ מו׳י המונא באורים 3חימ סי' כ׳ח אס״ה עובר לדווקא במכר דאמרי' אגב זוזי ואונסי גמר ומקנה א'כ
סק״ג סכ״ח סובר דכל שהוא ישע אסי׳ לא כועד עליו פסול לפדות גס המטות פטל טל הבטלים לרצותם ולא בא הרצון ע׳י הפצרת
וס* מו־י אינו בידי ומרן זצ׳ל הוכית כן מר׳ס שבוטח הסקדון החומד לכך ס־ל דאינו עובר אבל בהסציר עד שגירש שנא רק ע״י
מתום׳ ושאר ראשונים דדמקו אמאי לא קמבעי׳ בשבועת כעדות הפצרה אפשר שנם הראב״ר מודה אפי׳ בלקיחה בהיתר עובר משום
אי לוקין ואי נימא דרשס פסול בלא פדות דלמא ידעו חד כחברי׳ לא תחמוד ודברי כראנ״ד עצמו ם*א מה׳ נזילה לא משמע כן דב׳
שהוא רשם ע׳ש ולא זכיתי להבין דהרי מלקות הוי דווקא בהמראה דלכך אינו לוקה משום דצריך להשיב ולחי מה שכתבתי משבחת לה
ואמר אספי״כ ולא טען דחבירו רשע א־כ כוודאי שוב אינו נאמן
לאו דלא תחמוד בגוונא דאין צריך להשיב:
נוער כן וכעין זה כ׳ הפיי בשמטמין דשמא יחסה בגיטין סיי״ש וכן ב) והלחיים נח׳י מה׳ מכירה הקשה טל הרמב״ס הנ״ל דס״ל אסי׳
במקיח סי' מל׳א אפי' לרטח מרן זצ״ל אם מוחזקים טס׳י מטשיהס
בלקיחה נאמר רוצה אני פוכר טל לא תחמוד
קשיא עלי׳ מהא דאמרי׳ נב׳ק דף ס״ב דקחמר דחילוק בין גזלן
לממשן חמסן יהיב דמי ופריך מר״ה דאמר מלוי תכין זכיני' זניני' ומשני
הא דאמר רוצה אני הא ללא אמר רוצה אני וא'כ מבואר דבאמר
מליו להכשירו עייים
רוצה אני איני נקרא חמסן !ולעניו־ יש ליישב דככר הקשה שם התוס'
דבכ״ק קי״גן מוכח דחמסן הקרא מיידי נמי ביהיב דמי וא״כ גם
יצרח 7ח
עד חמס דקרא תיירי ייה־ב דמי א'כ ססול מה’מ ובסנהדרין דף
כ״ב אמרי׳ דחמסן דיהיב דמי אינו פסול אלא מדרבנן ותירצו דבאמח
ל׳ת לכף להויטבים מזווה לח  .ולהרטבין סצוה ל.,.
הוי רק כאסמכתא בסלמא הא דאמרינן בכ׳ק קי׳ט וחמסן דקרא
להרפבים לית ביד ולהרמבין ל״ת כ״א
היינו כלא יהיב דמי אבל מדברי הרמב״ם סס׳א מגזילס נראה
ילא ס״ל כן רגם חמסן דקרא מיירי ביהיב דמי וא'כ עמדה
 -fl‘7שלא לסמי .דנר של מכרו שנאמר לא מחמוד וים בזה ג׳
ד מת ן&ת_הג»*ג  zואם נתן מעות ליח גי׳ משום לא קושיות התוססות !ונראה לסנ״ר ליישב להרי אמרינן בבכא מציפא
דף ה׳ טמוד כ׳ דהיכי דיהיב למי מורי התירא וסוכר הא דמי
קיהיבנא
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קיסיבנא לי* ונגיזקפס ליסא גס בשאר פנדות מציגו שיש פטרום ר^־א דלא תגזול  toצרבות מבלים
 -----------כזה מיושבלמורים היתרא ומומים אפילו בחילול שבם סוברים שאין מ חילול
ממלוה להקשה סל סוס 1מספרי להקזה ל׳ל לא תשיג נגול מן
ו6ינם גססליס מה״ח סל שיסרו בסם ויזהירם כדקיייל בסו׳ס סימן ם*ל מלא תגזול וט׳ ולמזסי לנסרקע לים טי גזילהמאיפרין ולהכיל
קר המליט
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ציד ס«י׳ כיד וא*כ גם גט חומס ויסיב למי טודאי אם ומסירו
ומלמלו שזה איסור לאורייתא הוא פסול פסים אסיג טסיב לסי גם מוס׳ סודה לסובר כלא תגזול אצא להוי רק כסיש וכו׳ ולאשיין
טי השנה ואינו ניתק לפשה רכבי הוא מושב ואפייה אין לוקק
אלא לוס דווקא אם לא אמר רוצם אני אכל אם באמת אמר רוצם אני
משוה דלא נגמר המעשה רס ואט* אס שפסו נהר .זה לא משה
אעיג לסובר לסרמנים סל לאו דלא תחמוד הא כתג סרמב׳ם נס״א
כמט יעל לא תשיג .אין ט מלקום
סל ידו ובמוס׳ שבת יף
מגוילס לכוי לאו שאין ט מעשס וקיייל בלאו שאין ט מסשס ואין
משים מימן להשטן וזה מימה דלכאורה דבריהם ספרו לסופי לים
לוקק עלי׳ אינו ©סול לסלות מסית כלאי׳ בח׳מרס׳יל׳ד וא׳כא׳ש
איזהו מן דשם גבי לאו בגזל לאו ברכים ליל משם הוטס מדי
ומיושב קו׳ סתוס׳ להא לאמרי׳ בסנהדרק דמססנים אינם ססולין לסוס' ס? ילאו שניתן צהשטן לקי ונקצזסיח שי׳ ציז סקיג הקשה
אלא מדרבק היינו בליסט למי ואמר רוצם אני או אפי׳ בלא אמר
דלכסיס אם שפפו נהר ואין בילו להשיב יהא לוקה עלה וטוצא סה
פסול
רוצם אני כיון למורי כתירא וסבר דמי יסיבנא גיכ אינו
הקשה באן המנחם סיסך בגוזל קרקפעלפנ׳ד בקרקע ובהשגת גמל
אלא מדרבנן אבל קרא לעד ממס סיינוניולס אושסתרסט וכולימו
קרקע .מי טקר החיוב סל שנוזל ומשיג מחטת הקנק □סירופ
שעובר על לאו ללא תגזול אז פסול מסית וסיימ חמסן לקרא אפי׳ והריווח שנא לו נד״ז וזה אפשר להשיג כיון רקמן הגוף פדיק
טסיב דמי אלא שהוא יודע שהוא איסור לא תגזול וא״כ איכיל בביק נשאר ביר כפלים כראשונים וכן יש להסביר בהכרח המומים נסי•
דף סיב דפריך בין גזלן לממסן קאי מל הקיא לפסול תהית והיינו ציז הניל לטון דאצל כפני כוי רחק לעשה אם נפל פשטן במאי
יפריך לפי סקיל לאפי׳ בלא אמר רוצה אני אפיים עיי זוזי גמר ומקני שממזירו לו כסוח יום ביום ושל לילה כלילה איע גילמה הפורס
ולדעת הרסבים רוצה אני לאו דווקא כסיש כלמ’מ נפ׳ד מאישות לעיקר האיסור של לקימת הפשטן הוא חפחסד למטרו הנאח של
אלאשנחן לו החסן סתם אפייה אגב זוזי גמר ומקל ופריך שטר הפשטן מה הוי רק כגרם ולק גם בעשיר ממילא אינה לוקה ולכד
א׳כאמאי פסול מפימעיז משל הא יאמר רוצה אל ולדעת הרמבים
המוטס דכיון לנימק אצל ספני והוי תיקון כהשבה נסי בסשיד
רוצם אל לאו דווקא אלא שמוכח ממוך ממשיו שמתן לו כרצון אז
אינו ®כר כן נראה לפרד נכון:
קנה מסיח ואים נלאו למד ממס לפסלו מסית אסיג לסבר מל לא
מחמוד אבל בלא אמר רוצה אל או פסול מהים אם מזהירין אופו
שמא איסור דאורייתא כניל •דם להסביר סוד יומר פפיי דברי
ל׳ת לים הוא ל*ת לסע • לרססם היא ®ייה ל*פ •
הרשב׳ם מיז סיב דיה כל דסוטן וט׳ להוכיח שם לאפי׳ לא גמר
ילדדטסן היא נמוה  • rbלרססם לית סד• .
ומקל כיון דנקנז זוזי קל ומלט הס׳ס דאינו ראי' אלא משוס לאמרי׳
לרססן היא ל»ת סב
אגב אונסי וזוזי גמר ומקל סיי׳ש ואיב גם הכא בשמפתין סיל לאי
אפשר למקרי חמסן כדבר שקונה פס׳י הלק שוב אינו ממס טלו הוא לים שלא לפשות צורם אלם חטי לטי וק שאר צורזע
והי׳ סקיל יטפמא דריה כדסק׳ל דש*ס בביב אט׳ אינו גומר ומקל
המשמשים במרום כגון ד' פנים בסלי כדדי ומלאכים
קני והיינו לפרין מריה כיון תקע דמי לעולם קל לא שייך לקרוא ושרטם וכרוכים ואופנים ושמש וירח וכל לבא מרום .והנה בגמרא
אומו חמסן וגם גוירה אפו לא יטב דמי זה הוא מין אחר זה סיו דף מיג יליף מלאו הוה אף שלא לסשוש תכניס היכל או
גזלן וזה חמסן מיז משני הא דאמר רוצה אל כמסקנת סשיסבביב אכסדרה מבנית אולם וממרה בם שנסה קדם ומוצא סכלי טם
דאם לא גמר ומקל באמת לא קני אלא דאומק לסתו כיון דנתן לו המקדש הם בכלל לא תספון אמי .והרסנים לא הביא זה לאפור
החסן גמר ומקל ואיב שטר יש לגזור אפו לא גמר וסקל לשפיר לפשות לוטא לטח המקדש וכליו משום לאו ללא תספון אמי אלא
עשכמת לה ג*כ חמסן דאורייתא נולעיל ולכך פסול אט' באפר בסיז מה׳ ביס הבחירה הביא שם יאמר ונראה להוא ®זוס «רא
רוצה אל מד משום גוירה וגס משום למכר מל לא תחמוד אסיג וככול טת המקדם וכמקום אמר כתבתי ליישב דברי הרסנים דלא
להוי לאו שאץ ט מעשה פסול מלרמן ובטן הסי׳ הזה מצאתי הטא הא לסיז דים לומר נ' פעמים סל איסור עטים צורות הניל
או משום כבוד שטס רכלי שנשתמש בו מלך אק ראר להשתמש ט
בשיס ב*מ לףס׳ ספיבומיושב קו׳ הל־מ הלל:
נ) על הלאו הזה לכיע אין לוקין להרמביס לשיפתי' דשיל רכל סליוס וכן באדם משום דנכרא בדמות דיוקן הקרס דכטב בצלטע
טקר האיפור «א אם בא לידו לקימה אטלו לקיחה בדמוטגו ומעם אמר משום פרך פ׳ז ללא יפעה ט שוס אלה .
כהיתר ופכ״ח עיקר האיסור הוא החמדה וזה אין בו ממשה לכך ויש לומר כ׳ נסקא טני׳ לאי משום כבוד שטם ג*כ כלי מפיק
כ' הרמבים דהוי לאו שאין נו מעשה אפי׳ אס לקח באיסור נגוילס נוכל למילף מהאי קרא ,וטד נימ דאי משום כמי שטס שמש
אח׳ב אין האיסור לא מחמוד נמגדל מייז ונשאר מדיין לאו שאניע וירח שרי מימנו להאיר לארץ ולא מיוחדים לשטם כסק׳ר למדם
ומה שלקח בזרוס הוא איסור בסיס מלאו דלא תגזול וזה הלאו עובר נפ׳ז מיג ,משא׳ב אי הממם משום סרך מיז ייל דבלי מקרש ®תר
בין אם הפציר מסיקרא או אם לא הפציר ולקח  toבזרוס אלא יאק באן סרך מיז וא־׳ב לט ©מי' ישמש וירח אסור כדמשנ• נעיז
שאס הפציר ט מלבר הלאו דלא תגזול סבר גס בלאו דלא תתאוה הרל מניח הספם משום סרך וכיב הרטבים להדי׳א פיג מעיז היי
ולא תחמוד ואם לא הפציר ותקף בזרוס הוא סובר רק בלאו לא להפסס משוס סרך וממילא אק ללפהימכאן איסור כלי טם המקים
תגזול ומימא שכמצחת טטך לא כיב ונראה מדבריו אפי׳ אס מקף ולכך לא הניא הרסנים לאו זה פל כלי טח המקיש • ויותר נראה
ליישב דלפי הנראה איסור לכלי מקדש לאו דווקא פט׳ אסור אלא
מרום פוכר כלא תחמוד וזה דלא במשמעות דברי כרמבים במנק
המצות וביר החזקה אכל להראכיד ולכסמיג דלדידהו הוא איסור לא גם להשתמש אסור להרי איסורו הוא משום כבול שטס ואס *,עשה
תחמו־ דווקא אם לוקח כאיסור דהיינו כיו מוקה ואיכ הלקיחה נכרי נראה לאסור להשתמש בהם דהא פקר האיטר הוא הט«ש
באיסור גמר הלאו דלא מחסור וס׳ל דהוי לאו שיש בו מעשה והא ובן מצאתי להליא בריסכיא שב׳ וטאר  . pוחמהני על תפארת למשש
הובא נסית במיל ט׳ קסיא שקי׳א לאם משאה נכרי ומותר להשמסש
לאינו לוקה הוא משום לניתן להשבון כנלפיר נכון וליק מה שהקשה
בסם להא טקר האיסור סוא השימוש כמ׳ש הריסביא סניל ולטעניד
במנחת חינוך:
יוה מרומז נלשק הנריינזא ומר לא יפשה אום נוברת היכל סשפס
י) ומה שסלפל והאריך כאן המנחת חינוך נלין קרקס אי סובר לשום אדם לא יסשה .ולט׳ז יש ליישב דברי סרמבים לוודא• להפיל
בלא תגזול ונם כדברי תומים סי׳  1*5לסציד דנם מוס׳
בביס ריס איזהו נשך שכתבו שבקרקס לית טי משום לא תגזול קודם דרס מכחירון ושאני ר׳ג לאחרים ■שאו לו הזי שייך שטר
למילף כלי בהמיק לדינם שוס משאיב למסקנא אק לטלף מקרא
סטרא להו למוינא ובוודאי לסי מחשבתו וממשיו הוא סובר בלא
חד נם כלי המקדש דהא אק דינם שוה והא כלי המקדש נם
תגזול אלא כיון שלית שקרקס אינה נגזלת וסליק הוא ברשותו בכל
בפשאוהו אחרים אסור ולכך כטא כרמבים ספס משום מורא מקרש:
עניינים ויכול להקמת סל ירה אגב קרקס וגם אס יכול להוציאו
והכה סרמבים לא הביא שום טרון מהגמרא לא שאם אמרים
כדיינים קודם שהוציאו יכול להקדישו ולמכרו א'כ לא גזלו לגמרי
משאו לו שרי ,ולא המירו! ולפרקים שרי ,גס לא החיית
מיד הנמלים לא דמי לויגזול את החנית וגו׳ והוי רק כמין ח׳ש להתלמד שרי כ® שהקשה הכיח ,וניל דמססיקא לא יספק כדכרי
מילה ומא רק כגוזל קלין טרות של הגמלים למדיין אינם כעולם טלם להחמיר ,או איכא לטמר כמ׳ש המנחת טנוך דתירוצא ולפרקים
ואפשר שלא יבא לסולם ולכך לא משמפ להו לאוקמי לאו דלא תגזול שרי סשיסא ישרי דהרי אינו נמשה דמוח שמשי מרום ואינו ככלל
בקרקס אסיג דחשכינן לי׳ כגזל ו«*ל .וטינו למיד אק אדם איסור לא תפשק אתי ומטלא אט׳ להבק ולמרום הא וי אס
מקנה דשלכיל ודשלכיל כאלו אילו אבל סתם ספרי הוא ריש וסתום יפשה של פרקים ולעשותו כגולם אחד זה אק צריך להנק ולמרוח
ר׳ם נמרה שנתפתתה דף מיב דיה ריש כ׳ החיי דסוכר ריש אדם
ולכך אסור  pהי׳ אפשר לומר  .אנל נאמת נראם לי דהרמנים
לספרי
עקנה דבשלביל ולכך הוי כגזל קנין טרות מיד ולכך סיל
סובר דלהתלמד מותר ורמו זה כלשונו שב' אסור לפשות לט •
דקאי גם מל קרקס כן ללפיד ליישב קו׳ המליט פיל ממלום ולוה -
ולמה דווקא לנוי משמע דסיל רלהגק ולהורות שרי מיל:
וזה כוונת החום' נכים לף היא עיא דיס אלא לאו לגזל וכו לטה נ
וסנה
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מהר׳ם שיה חאו״ח

שאלות

דקאמר נסה •כהבץ דיני אפינו כנך דנכמנים נסה הייט הצדיק,׳
אפי״ה בייה״כ •מהמון גמר דין ממש בכל דברם התלויים נשימפות
וחלח״מ בפ״ג מה׳ חשובה דין א׳ עמד מה מועיל שיקול מדינות
כיון דאיכ נשקל כל העולם כילו וסי׳ דכע״מ אם אח״כ נשאר
העולם בינוני נשארה המדינה על דינה בפ״ע ובזה יש לישב הלשון
בשמנה פשרה בזכרונית ששינה ואמר ועל...הןנדינוה בו יאמר
ולא נקע בחינה וחמימה משום דחכמי הלוי ועימדח על משפנו
כל העולם ויש לפרש נמי עפ״י ש״ק דיבמות דנצבור אפילו לאחר
גע״ד דהיינו חתימה אמרינן בסה דף "ח דגז״ד דציבור מהבעל
ולכך מקרי רק אמירה וכדאמרינן ביבמות הסל דמקרי יק רשום
ולכך אמירה מקרי ואיש וה׳ יתן העוב מנאי ידידו הדו״ש :
«,

סק׳ משה שיק מנרעזאווע:

תשובה ש״א
נ״ה יום משיק פ׳ עקב תרנ״ח לפ״ק פה מרמז יוישק יע״א:

“חיים והשלום וכל עוג לתלמידי התורני המופלג בחורה וביראה
כש״ה מו״ה יעקב יוסף נינז יושב בשבח מחכמוני בק״ק
סיגוע יע״א :

מכתבך קבלתי ותה ששאלתני בדברי ספר יראים שער היראה
אות מ׳ על הקרא דפרשתעקב ומלתם את ערלת לבבכם
וערפכם נא מקשו עוד וכ׳ הס׳ יראים וז׳ל פי׳ קושיות עורף
חישב בלבנו שלא ליוצרו ומשעת שמחשב עובר בלא הקשו וכתבת
שהדבסס אינם מובנים וע״כ שיש שם ע»ק וגס כל מוני המצות
לא מנו לאו זה עכ״ל בקצרה ולפעסד הדבר פשוע עפ״י מה
שאמרו חכז״ל הרהורי כבירה קשים מעבירה והרמב״ס בהלכות
חשובה פ׳ כ׳ דעל מעשה העבירה יכול לשוב בקל אבל על הרהורי
כבירה קשה להשיב מפני שהרגיל עצמו בו ואין לו מעצור עיי״ש
ולדעתי זה כוונת הקרא לדעת כס׳ יראים להשמר ממחשבות רכוש
שאז לא יהי׳ יכול לשוב בתשובה שלימה אם לא יהא נשמר
ממחשבות רעות כי אלו המחשבות הם מקשים ערפו כמבואר בפי
תשא שאמר השי״ת על בסי ואתם עם קשת עורף וממילא מ״י
שנקבע בלבו המחשבות הרעות אז יתרבה הקושיות עורף ויתקשה
לבו לשוב בתשובה שלימה לד׳:
וזה פירש הקרא לדעת הק׳ יראים ומלתם אח ערלת לבבכם
דהיינו המחשבות הרעות והזרות שמתאוה לבו של אדם יחתוך
אומו במהרה כדרך שמלץ וחוחכין הערלה  pיחתוך ויכבוש
המחשבות הנכות שהלב מתאוה ומלתם הוא לשון חיתוך וכוונת
הכן" שהשי״ח מצוה אומני שאם יעלה על לב ארס מחוה זרה
שהוא נגד רצץ הבורא שהיכף ומיד שתבוא אוחו המחשבה בלבו
ההר האדם נחתוך אותה ולסלקה מלבו וכעין שהמפרשים ביארו
הל״ת של לא חתאוה אשת רעך עבדו אמתו ושורו וכל אשר לרעך
דהיינו שלא יקבע המחשבה ליטול אח הדברים ההם עיין בדבריהם
כמו  pמזהיר הכתוב כאן ומצוה אותנו שכל המקשגות הזרות
ימול האדם ויחתוך דחם לא יעשה כן יהא קשה לו המשובה יומר
ויותר ולפיה מאי לסיים וענפכס נא תקשו עוד הוא לנתינת טעם
דפוד הוא לשון יותר ויותר דהיינו אם לא תחתכו מיד המחשבות
זרות עי״ז יתקשה ענפכם מלשוב ויתקשה עוד יותר ויותר ושייך
זה ללאו דלא תתאוה הסל דבאמת עיקר הלאו הוא נעסני
העריות והגזל שנפשו של אדם חומדסן ועי׳ז נאמר הל׳ח דלא
תמאוה אבל בכן מזהיר ומוקיף שנם נשאר מחשבות הרעות העולות
על לב האדם שצריך האדם לחתוך אותם ולהרחיקם ולא לתת
להם מקום להיותם נשארים בלבו וגס זה נכלל הל*מ של לא
___________ מתאוס ואין זה ל״ת בפני עצמו_______:

וראי׳ נזם דאס נימא דנא הכתוב להזהיר ולמת נא מעשה על
כל המחשבות זרות ודעות א״כ ל״ל הלאו דלא ממאוס אשת
וכו׳ דהיינו דנסם של טסות ונזל שנפשו של אדם חומרתן אלא
וודאי  onאינו לאו בפ״ע וגס עצינו דדרשו במסע דאת הוא
טפל כמו מאמרו את נשרו את הטפל לבשרו וכדומה ולכך א*ש
מה שלא מנו עוני המצוות זה לל»ח נפ״ע כן נראה לפי עסד
פשוט ונכון דברי נבו הדורש שלומו ומברכו נברכה המשולשת:

ה״ק משה שיק מברעזאווע:

תשובה ש״ב
בעזהי״ת יום ו׳ עש»ק מרל״ח פח מכסן ווישק יע*א:

החיים והשלום וכל טוב לתלמידי הרבני המופלג במורה נש״ת
מוס׳ אברהם יהושיע פסינד סי יושב בשנת חמכעוני
בק״ק סינעט יע״א:

ותשובות

ה

מכתבו קבלתי ואס אמנם שאץ אכי משיב אלא בדבר המוכרח
מ״מ באתי להשיב לו כל מת שתקשה על ספר מסח
והחינוך בעצמו נמלוה ק״ב שס דלסרמב״ן סמלוה של ואכלו אותם
אשר כיפר בהם אינה נמנית כלל למ״ע ותמה ע״ז שאץ זה כלל
כוונת הרמב׳ן שכוונתו רק דמצות נתינה לא שייך בקדשי גבוה
דמשלח; גביה קא זכו ולפי הפשטות דבריו נכונים אבל נאמת
כבר כתבתי הפירוש בדבריהם ונם ישבתי הקושיא של המנחת
חינוך כי המעיין בל׳ הרמב״ן בשרשיו שורש י׳ב דקילק כל מה
שמנה הרמב״ם למ״ע עבודת חטאת ואשם ושלמים וכו׳ והרמסן
השיג עליו דאץ זה ראוי למנוח לע״ע בפ״ע דהכהנים מההרים
לעבוד העבודה מקרא דכתיב ועבדתם וכו׳ עבודת ממנה אתן
את •כהכמכס וכיוצא וא״כ כל מה שהוא ענודה הם מחו״ביס
לעשות ואין חילוק בין מעשה עבודת של שלמים או חטאת הכל הוא אחת:
וממילא כיון דאכילח חטאה ואשם וכיוצא נזה הוא מעכבת
דשייך לעבודה ונסק דף ק״ט ע״ב קדנן כאכילה
דהיינו אכילת בשר קדשים ענודה עיי״ש פרש" וא»כ האכילה בכלל
אותו מ״ע הוא ראוי׳ להיות נחשבת ולא להיות נמנה למ״ע נפיע
להנמב׳ן ויכויץ היטב בשורש י*נ ובמנין המצוח סי׳ פ״ט וימלא
כן זה כוונת החינוך וקשיא לספר מנחת חיטן כיון .שמונה
הרמב׳ס כל מלקי העבודה למצוה אחת ראוי׳ נ»כ שגס האכילה
קדשים יהא בכלל ואי; הכוונה דאין הנתינה מלוה דזה פשיטא
כיין דכבר הבעלים הקדישו אומו לחטאת שוב אינו של הבעלים
אנא דקכיא לכפרה כדאיתא נחונץ דף ע׳ נסב ופשיטא דלא שייך
נתינה אלא דמצות אכילת קדשים עצמה הוא בכלל שאר עבודות
נהרמנ״ן :
ולפי עסד לישב קושים ס׳ מנחת חינוך כפ״י גמרא ביבמות דף
מ׳ כ ׳א דפריך ל״ל קרא דמצות מאכל דכחיג ׳גני מנחה
הא כבר כתיב ואכלו אותם אשר כופר בהם ופשיטא לי׳ לגמרא
אכ״ג דזח כתיב גני חטאת ה״ה לכל הק־שיס ולכל המנחות
ילחה״ס אנא דחידש בחטאת אשר כופר בהם דע״י אכילה הבעלים
ממכפסן אבל באמת הקשו כל הקרבנוח זה לזה בס׳ צו 5קרא
דזאת התורה לפולה ולמנחה וכו׳ יצויי׳׳ש במוס׳ יבמות שכ> דהמ״ע
של ואכלו הוא על הכהניס של אוחו משמר או על הכהניס של
אותו בית אב והקרא דכתיב במנחה הוא שיאכלו לשסמצוה עיי״ש
וא״כ גס לרמב׳ן א״ש מה דלא כדלק סמצוהשל ואכלו וגס מצות
מאכל דכתיב גני מנחה משום דגילה לן קנא דמצוה דווקא על אוחו
משמר או על אומו בית אב שיעשו לשמה לכל מר כדאית לי׳ ונס לומדין
מזה דאפיני בקדשים קלים הוי האכילה מצוה משום דסקשו כל
הקרנכוח כן נראה לפיכסד ואחתום בברכה משולשת ויהי■ ס׳
עמו  p3oאומו ואת ביתו דבס רבו הדו״ש:
ס״ק משה שיק מברעזאווע:

ר/שלבה

לברר דין מצות תוכחה

הרמ״א ניו״ד סי׳ של״ד בסופו כ׳ אע״ג שח״ב אדם למחות בעוברי
עבירה וכל שאינו מומה ונידו למחות נתפס באומו עץ
מ»מ אץ אדם חייב להוציא ממונו על זה ולכן נהגו להקל מלמחות
בעוברי עבירה שיש למוש שיעמדו עליו על נופו ועל ממונו וביו״ד
סי׳ קנ״ז כ׳ ומ״מ בדבר שיש חשש סככה אין צריך למחות וא״צ
להוציא ממונו על זה ובחז״מ סי׳ י״ב דץ א׳ כ' ויש מי שכ׳ דמ״מ
נוהגי! עכשיו שלא למחות בעובס עבירה משוס שיש סכנה נדבר
שלא ימסרנו למלכות עכ״ל והנס לשון חרמ״א משונה בס,׳ של״ד
כ׳ דאין צריך להוציא ממונו על זס ונמו״מ כ׳ במקום שיש סכנה
וניו״ד סי׳ קסז כ׳ דבמקוס שיש חשש סכנה אץ צריך להוציא ממונו
על זה ויש צלשונו סתירה ונפ״ת נסי׳ קסז סק״ה הניא בשם
תיבת גומא דצריך להוציא ממונו על זהוסניא שם בפ״ח דבלנוש
מבואר דא״ל להוציא ממוט והבכור שור בסוטה דף מ״ז צווח על
מה שלומדין מדברי סרמ״א הסל להקל מלמחות בעונס עבירה
דכוונח מרמ״א היינו דווקא בבס היזקא עיי״ש שהביא ראיות:
וכדי לבוא לכוונת רמ״א נקדים לבאר מ״ע של חוחכה והשיטות
שיש נח הנח נב*מ דף ל״א ילפינן מהוכח אפי׳ מאה מעמיס
ומתוכיח אפי׳ מלמוד לרב וחרמב״ן והכין הקשו ד5עירוכין •לפיק
ממוכיח אפי׳ מאח פעמים ונראם דעלינו מצות הוכחה משום ב׳
טעמים א׳ משוס מ״ע דהוכס מוכיח והב׳ משום ערנות שקבלו
ישראל נהר נרקיס ובחר עינל בארור אשר לא יקים את דבר
התורה הזאת ויש נפ״מ נשייש נ׳ החיובים דהנס מצות תוכחה כ׳
מרמב״ס במנץ המלוח ובה׳ דעות הוא בנחת ובדברים רכים ונכנסי׳
מוך חלב בכל פעם בריצוי אחרת ולא ילבין פניו וכ׳ בס׳ חמורה
והמלוס(וחוא פירוש על החורת כססם מהגאון מלנס)דלשץ תוכחה
נלס״ק כך הוא משמעות שלוגדרך ניכור והוכחה נדברים המושכות
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קיב

שחת מהרש״ר

אמרינן דגני דידהו לא כתינ מיעוטא דהיינו
תמן גני קרא דאיש איש דכתיב בפרשת אמור
כיון דאי כתג נחד קרא דהיינו נפרשת ויקרא
מאדם כי יקריב קרנן הוה משמע ממיעוטא
דמ״ם דאתי למשוטי נין מישראל נין מאומות
העולם דאף על גג דרבינהו קרא דאיש איש
היינו דוקא לומר שיהיו כישראל ■וכי היכי
דמישראל מצדיקי דוקא מקבלינן הכי נמי מאומות
העולם דהכי משמע ממיעוטא דמהאדם כיון
דלא כתג במ״ם גני נם דאז הוי משמע
דמאי דמפלגינן מצדיקי לרשיעי היינו דוקא
גני'"ישראל אבל נאומות העולם לא שנא
מצדיקי ולא שנא מרשיעי .מקבלינן,
עוד הקשית לשאול ושנחך החכם הנז׳ על
זה וזה לשונך כי נראה לפום ריהטא
מדנרי התוספות שמקשים ואם תאמר למקשה
מדנרי המתין ואני תמיה מאד איך עלה
נדעתך להקשות קושיא זאת כיון שכנודך
נעצמו אומר שאינה קושיא ותאי' דאין ראוי
להעלותה מל לג דכונח התוספות הוא להקשות
לדברי המקשה דודאי לא ידע דרשא דאיש
איש דאי ידע דרשא דאיש איש ליכא לאקשויי
מה שהקשה א״כ מהיכא חיתי דמקנלין מן
הגויה ואצמריך קרא למעוטינהו דהא אי לא
הוה קרא דאיש איש הוה אמינא דאין מקנלין
קרנן מן הגוים וחרצו מה שתרצו וקל להבין.

ועתה אמרתי לכתוב לך קושיא חזקה שיש עוד
כזה הדבור ’שלא הרגשת נה והיא דמה
הקשו התוספות דא״כ לשחוק מיניה ומהינא
תיתי •דמקנלין ואחמהא טונא דנמה שכתכו
התוספות נסמוך וז״ל ואם תאמר ומיד כן נכר
למה לי וחרצו מה שתרצו איכא למימר דנהי
דזה המקשה לא ידע ורשא דאיש איש מכל
מקום קשיח ליה דנימא דמכם אחי לאפוקי
דלא נימא דקרא דומיד נן נכר אחי למימר
הא תמימים תקרינו ולהני איצטריך קרא דמכם
למעוטי דאין מקנלין והשתא קרא דומיד נן
נכר לא דייקינן מיניה הא חמימים תקריבו
אלא איצטריך לנעלי מומין לעכור עליהם כלא
תעשה ועשה כמו שחרצו התוספות וזאת הטשיא

היא גדולה וחזקה וצריך לעמוד עליה וכעת
צל״ע.
<אס הצעיר שלמה הכהו•

כתב הרמב״ם ריש פרק •ד׳ מהלכת אישות
אין האשה מתקדשת אלא לרצונה
והמקדש אשה נעל כרחה אינה מקודשת אכנ
האיש שאנסוהו עד שקידש בע״כ מקודשת
והגיה מליו הראנ״ד ז״ל והוא שיאמר רוצה
אני וכתנ הרב המגיד ואני אומר שהרי זה
כמי שמכר כאונס שהמכר קיים וכו׳ עד ולא
ראיתי שהצריך שם הראכ״ד שיאמר רוצה אני
אלא כל זמן שהוא עושה הדבר קיס הוא.
וקשיא לי טונא על דכרי הרג המגיד ממה
שכתג הוא ז״ל כפרק א׳ מהלכות
גזילה ואנידה על מה שנתב הרמנ״ם כל
החומד ענדו או אמתו או כיתו וכליו של
חכרו וכז׳ עד אעפ״י שנתן לו דמים רכים
הרי זה עוכר כלא תעשה .וכחג שם הראכ״ד
והוא שלא אמר רוצה אני וכתב עליו ה״ה
וז״ל דעת הרג ז״ל מפני שאם אמר רוצה אני
מקחו קיים דלא גרע מתלוהו וזכין דאסיקנא
דזניניה זניני וכיון שכן אין נו לאו ואין כן
דעת הרג ז״ל וכו׳ המעיין כלשונו שם יראה
ככירור שכתג שהראנ״ד סוכר שלהיות המקח
קיים צריך שיאמר רוצה אני וגם הרמנ״ם
ז״ל לדעתו שכחג שם סונר כן וא״כ יש לדקדק
כמה שכתג כהלכות אישות כמי שאנסוהו למכור
דלא כעינן שיאמר רוצה אני להיות המקת
קיים נין להרמנ״ם נין להראכ״ד.
ועוד יש לדקדק כמה שכתג שם כהלכות
נזילה ואק כן דעת הרג אלא מקחו קיים
אעפ״י שעכר וכו׳ .כי הנה יקשה עליו מהא
דאמרינן כפרק הכונס מה נין גזלן לחמסן
אמר ליה חמסן יהיב דמי וכף אמר ליה אי יהיב
דמי חמסן קרי ליה והא אמר רב הונא חלוה
וזנין זניניה זניני ומשני לא קשיא הא דאמר
רוצה אני הא דלא אמר רוצה אני ולדבריו
שכתב שאפילו שיאמר רוצה אני וכמקח קיים
עובר בלא תחמוד והוי חמסן א״ב מאי פריך
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שו״ת מהרש״ד
מההיא דרב הונא דאמר זביניה זביני כי לעולם
זביניה זביני ואפילו הכי הוי חמסן ועוד מאי
משני הא יאמר רוצה אני דמשמע דאם אמר
רוצה אני לא הוי חמם! דדוקא בלא אמר
רוצה אני הני חמסן דהא לדבריו אפילו אמר

רוצה אני הוי חמסן.
ועוד יש להקשות עליו במה שכתב ואע״ג
דאמר רבא כל מידי דאמר רחמנא
לא תעביד אי עביד לא מהני והאי דלקי
משום דעבר אהורמנא דמלכא הרי הוא כעין
גוזל צמר שאינו משלם כשעת הנזילה וקנה
הדבר בשינוי אף כאן קנה הדבר בדמים וא״כ
מה הוצרך הרמב״ם ז״ל בפרק י׳ מהלכות מכירה
לתת טעם למי שאנסוהו שיהיה המקח קיים
שמפני אונסו גמר והקנה בלאו הכי הוי
המקח קיים ואפילו שלא גמר והקנה כיון שקנהו
בדמים דהוי כמו שגוזל את חבירו וקנה
בשינוי.
עוד יש לדקדק במה שכתב בפרק י׳ מהלכות
מכירה על מה שכתב הרמב״ם ז״נ
במה דברים אמורים באנס שהרי כוא חמסן
וכר ז״ל שם הלוקח באונס נקרא חמסן כל
זמן שלא נתרצה המוכר אף על פי שנתן
דמים משמע דאם נתרצה לא הוי חמסן וממה
שכתב בהלכות גזילה יראה שאף על פי
שנתרצה נקרא חמסן כל אלו התמיהות והקושיות
הן עצומות וחזקות וצריך ישוב ועיון נמרץ
לתרצם.
וקודם כל אלו הקושיות רצוני גם אם לא
היה כותב הרב המגיד מה שכתב
בהלכות גזלה אכתי יש להקשות עליו במה
שכתב בהלכות אישות במי שאנסוהו למכור
דלא בעינן שיאמר רוצה אני להיות מקחו קיים
דהא מההיא דפרק הכונס דאייתינן לעיל
משמע דבעינן שיאמר רוצה אני ואם לאו לא
הוי זביניה זביני וכבר היה אפשר לתרץ
קושיא זו באחד מג׳ דרכים או שנאמר דמאי
דמשני הא דאמר רוצה אני היינו ששתק ומאי
דקאמר הא דלא אמר רוצה אני היינו שמיחא
או שנאמר דמאי דפריך בגמרא והא אמר

רב הונא תלוהו וזבין זביניה זביני כוונת
התלמוד להקשות דרב הונא לא קאמר אלא
זביניה זביני ואלו חמסן לא קאמר ומשני
הא דאמר רוצה אני הוו זביניה זביני ולא הוי
חמסן הא דלא אמר רוצה אני דאף על גב
דהוו זביניה זביני הוי חמסן או אפשר לתרץ
דמאי דקאמר רוצה אני היינו שלא מסר מודעא
הא דלא אמר רוצה אני היינו דמסר מודעא
והיכא דמסר מודעא הוי כאילו לא אמר רוצה
אני .אחר שעיינתי אלו הג׳ תירוצים הוגד לי
שהתירוץ הראשון כתב אותו הרב הגדול
מוהרר״י קארו זלה״ה בטור ח״מ.
עוד יש לדקדק על דברי הרב המגיד שרצה
לדמות דין מי שקידש אשה בעל כרתו
לההיא ■דמכר באונם דאפילו לפי דבריו דלא
בעינן שיאמר רוצה אני אכתי יראה דאם
מסר מודעא על הקידושין דלא הוו קידושין
מידי דהוי אמוכר באונס ואף על גב •דבקדש
אשה הוא קונה כמו שכתב הוא ז״ל עם כל
זה יראה שחחלת הדין ושרשו ממוכר באונם
יראה דלא עדיף מיניה וכי היכי דבמוכר
באונם אם מסר מודעא מכרו בעל הכי נמו
היכא דקדש על כרחו אם מסר מודעא קדושיו
.
בטלים והיה לו לבאר.
 —.... —----------*

כתב הרא״ש ז״ל בתשובה כלל נ״ב שאלה
ב׳ וז״ל וששאלת על אשה ששואלת גט
וכתובה מבעלה יען כי אין לו גבורת אנשים
והאיש כופר ואומר כי היא מעכבת אחרי
שאינה באה מחמת טענה דבעיא מוטרא לידה
ומרא לקבורה לית דין דלא מהימנא משום
עעמא ז־משנה אחרונה והאריך בתשובה זאת
והנה איכא לאתמוהי טובא בזאת התשובה
חדא יש לתמוה במה שאמר דאחר שאינה
באה מחמת טענת בעינא חוטרא לידה וכר
דאינה נאמנת דמה שייך באה מחמת טענה
בטוענת שאץ לבעלה גבורת אנשים דבשלמא
גבי טוענת שאינו יורה כחץ שייך לומר דבעיא
שחבא מחמת טענת חוערא לידה כיון שבעלה
נזקק עמה ובועלה רק שהוא תשמיש שאינו

שו״ת מהרש״ך  -א שלמה בן אברהם הכהן (מהרש״ן) עמוד מס (119הרדפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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לטטרים
כפי רוצה אלוהך די הונא כשאמר בל יוצא א־ל
כז־אמרן ואיכרא דלקת יש לדחז דכלאז הכי משני שכיר
קזת
אמנם
מודה שקואל היפא דיהיב זיזי כי,
דבריך נקר הכי י לרב ביבי ו־מקיים נק מפ:לה קר קת
אין לז תעזת יש לז מא ל ומשני רק כיני מימרא' היא

ומימרא לרג הונא לא ס ל ומאי חחקיה לאזקומי די־נ
ביכי פל־נ עליה דרב

הו:א אימא דירג כיבי כשלקת

כהת׳זרכ הונאכשאין בעי רונה אני

9חבר

מאסף כל דיני המודקא

והאונס

רפיון דרב כיב' עלית ר ה היא ר.רכ נחמן יתיא ראתר*
התם א ר נחמן איל הינאמלן שהגיח! ראיה כ<" גולן

שתביא ראיס אין ראייתו

אמר

הכותב יען ראיתי כי דיני המד־עא «הא?ננ!
כוללים נושאים סקולפין זהם כמכר ופשרה

ויש

נז«ר

ראיה ’א’; סעתיי־ין

ביד! ורב נחמן כשם רב קזנא
תיירי דהאשעמא c,lp

שדה

אפי כשאמר רונה אני

דלת מנה המעות כפגינו W31

ומתנה ומחיל׳ ?ניטה וחליצה ורכז ענפיהם !סעיפיהם

שבתנו הת!ס יאתא לאשעיעי יאפי הביא ראיה שתייה

קסשתינ> מהם פרטיהם ודקדוקיה זהפיסקי יחשונם
<אחר1ניס האי־יס למעניתס לכן לאיתי להקל קכת על

תחלהשקכל ה" תיש חין ימ ת< ראיה דאי לחו כאורי
ליה כו' זכיין שבן חני שאור רינה אני אין מעמירין

קסעיין לחבר קונטריש קני <ןחכ׳ זמרכף כנלי׳הכמת

שדה כירן ורכ ביני עלה רההיא את •א יתס״ם בה קרק?
אין לו מעיק ש ל! אע"גרהשתא נ כ רב כיב* לא סיירי

כעילה מ־בריה׳לענין דינא ?הפל לפי הסגת ידי הקניה

כנושא ריב נחמן ייב נחמן בשה רב ה!נא סיירי כהידה

«כפי חולשת עיוני ?לפי שראיתי עיקרן של ינרים הלל?

ןרכ כי כי ”'יייכמנק ו כד כת בי התיש מ ת אין זה תן
התימא כ כ ר-א פירש מילתית בהרה ואסר כדיא

קנדיל מאיר זמנאיר עיני הגזלה היכ׳יזללכן ראיתי
לקמ:ך קזנטריהי ?ה על דברי הטור זל בס* הנז ?ממק

שאמי־! עדים נפנינו מ;ת פ• יאכל אם חית ; תיירי דווקא
כרלח אמר נפי רינה אני ה ל לפרוש ,כיון דרב נחמן

העוזר האמיתי הבורא <תאם 1עור ?סעד להדריכני
כדרך הטונה והישרה מכלי כיעית ושגיאת כאשר מתר

כשם הונא סיירי אשי יאור רונה אבי :
יש לשאיל לבא רה דע־יך עלה דההיא דאמר
אמנב

•משורר הדרכני באמתך ולמדני כי אתה ׳;הי ישעי תה

רב נחמן א ל הונא גזלן שהביא ראיה אין

•פזשקי קמאי וכתראי ולישא זליתן קנת עליהם זלסזן.

כדברי רכ> הגדול הטזר ח'מ בסי רה וכלכלי

המאזר

קהלי בעירת ה' חילי :

7

הטור מי שא.סיהו למכור ומכר וקבל
׳ רמים הז מכר כן׳ עד ש!ן> הסי :

הביאור

ראיית! לאיה תאי קת לתנינא לקה משיקריקון כ?’

ומאי קושיא אימא דא מהתם הא דזקא נקת כסתם ורכ
נחמן אתא לאשמוע} אל הביא ראיה שאמר ר זכה אני
<יל ראם חיתא רעיקר רבותיה בדחס' יונה אני ה/
ראי ק• לה יה פ*ד ממשית על
לפרושי יא^נם

מי שאנסוהו למכור ומכר וקבל דמים
«ןז סכר ןכז דין יה מימרא ירב הזנא
כב׳ חזקת הנתיס דנים' התסאלי ,הונא תלוהו וזבין

הלימכם שפתבחלאיןהאשה תתקג־׳ות
דכיי
אלא לרצונה כז׳אכל האיש שאבשוה! עד שק ־ש כעב

וכילה ?כעי כו ןמסק*י כנת כו׳תיה וכמו שהבית בארך
לשון הגמ הרבי זל וכתב עוד וזצ ומשמע כהכינש כסזן>

קז מקודש׳וכתב ה ה יכהחיות ח ח יה/א שיאמר רונה
אני ע"כזאני אומי■ שהרי זה כסי שסבר כאונש שהסבר

דכי אמריי תצוהן ןןכין ובילה זכיני היינו ריוק׳כשאמר
יזנה אני כו׳הא א□ לא אמר לזנה אני אע נ ייהיכ רמי
•כילה לאז וכיני ואפשר דלאו דווקא שיאמר גפי רונה
&ני אלא כל ששתק וקבל דמים אומר רוצה אל קיי ביה

ק ם כתכוא׳ל מה׳מניר׳ונ׳ש כשן שהוא קונה שאעל

פכי לברירת'מ מפשט לשק רסכס כפי חזקת משמע
&נריך שיא־וד נפי רונה אבי שנתב על ההיארסשקינן
הקם זהלכת׳ככזלהו הזו וכיניה וכיני כו'ןכגוןשיאעד

יזנה אל ע כ משמע דאתא לא1מ!עי רכעי שיאמר בע)
יונה אל דדויזק לימר דקפם לש׳ן הנמ׳זלאאתא אלא
לאפזקי ה'פמסתיי׳ה בשי ואתר איני זוגה רכל כי הא

שהוא כאינם שקנינו קבין ולא ראית ,שהאריך שם הייאכר

זל שיאסר רונה אני אלא כל זמן שהוא עושה המשליייס
עד כאן לשקהיי^משמע בהדיא מדכריז דכתלוהו וזמן
לח כעי שיאס רונה אני וקשה שב-א-ן דבריו  11הי׳ת־ין

למה &כקכ כפ א מה׳גזלן יכתב הרמכס זל זזל בל
החומד עכרו או אתקן !כליו של חגרו או כל דבר
שאפשר לו שיקנוהו תמנו והכביר עלי! כרעים והפניר
כו עד שלקחו תמנו אעל שנתן לו דס־ם רכים הז עובר

כלא תעשה שנא לא תחסור וחין לנקי; על לאו 1ה מפני
שאין □ 1מעשה ואינו עוכר בלא! זה ער שיקח החשק
שחמד כז' וכתכ ה ה ן'!ל וכתב עליו הראכל זל ולא

ה ל לפרזש כדרכו יכן נ כ כה^זוק קיתון בינו□ בסס
למידק
ואינא
התום' רנגון שאמר רונה אני •־
מותיב
דאמלי כנס יעל ההיא מימרא דר הונא
י□ המנ«,א לקח מסייך־יקון וחזי ולקח מכי ה מקק?

אמר רונה אני יעת הרב 'זנ מפני באם חתר י!נה תני
סקחן קים ולח גדע מתלוהז וזכי; -אש קנח פ' חז־,ת

גטל כ?'?מאי קוש א אימא יהתס דלקח כעתס ולא אתר

הכתים רזכיניה זכיני ונדאיתא פיי מה׳מבירז וגיץסגן

א
תורת חיים  -ב שבתי ,חיים בן שבתי עמוד מס (8הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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?*w״ 0הפיויעא והאונס
\

ןןין< 1לאן ולאקימת הרב זל ׳|א מהחי•קים כז^עדנתכ"
ספני &אם אמר רוגק אני מקחו ק־ס זגא נרע מתליהי
1ז5יןכ« ששמע נהדיארלץ חלותן תכין ניהיינו דזקא
כשאתר ר נה אני ומשמעראף הרמגס מורה נזה א.1א
ששובר ו רע נ דהעקח קיס שובר על לא תי׳מוד ומה
§ Jילק כס הראכר ז׳ל/ואיבומ רלכאןרה יש לוחות ול׳מי
דלהרמכם אין הדיו כן רמה׳סכחכ הייה ולא כן דעת
?ןרכ?נ מנח מקמו קים אנסי שעכר עירו !:רלארכי זל

&ס נר דהא כהא תג א דה® המקש קם אינו עוכר ואס
מנוכר מין המקיו קם להכי ס1קי ההיא יתתהז זזגין.
!ביניה זכיני יאמר רונה אני והא ועוכר אלא תחמוד
כולא למר יוכה אני אכל להרמכם לאו הא בהא תליא

זאעע׳י שהמקח קים עוכר וא״כ כנל נוונא כין
?!NO

ז

כמומר

?וגה אני בין □נא אומר ריצה אני המקיז קים ועוכר

יד רהא ליחא מרני-ג כתר הכי נכיזך יאין
4ג □5
לזקין על לאו זה חב הו אכר  ifלא ראיתי
{יכר חיןוא 4י«ל שזה והיכן י׳טשה ביול מנטיל' חבק אכל
«־ה נ׳ל מסגי שאיי□ ניזשלימין זכו' הלך הרב המשיג

^פיטתז שכתב כמס ישי דובה אני המוכ׳שהלזקח פטור
אכל יעת רב‘י זיל שהאיפור אף בינון הוא ולכן לא נתן
•עם שהוא תייג להחזיר המען שכיון

/

סניזל חת חכרו וקנה כשנוי •
שכתב ה״ה עי מה'מפייה על

ן/ןוך

הרמנס זל נר״א ברנה שהרי הוא חמסן וכו )•0 5
הלליף כאונס נקרא חמסן כל וחן הלאנתרכה המזכי
אעשי שנתן דמים.משמע ראם נתרבה לא■ הגי חמסן

וממה שכתב כה'נזלה יל שאעעי שנתרבה נקרא חמסן
בל אלו התמיהות הןטנ!מ!ת וחזקות ונייד יש;כ ועמן
נמיק לתרנס מכ"לג^י כעניי יל דשפיר אפשר לתו־נ•

והנה לקושיא הא׳יש ליחות ולומר דהרימרם .לא בתב מיז
הענק רנקרא חמסן דנהי דעבר אלאז ינא תי.מ«ד אבל
מ*מ חמסן מיהא לא הוי לפוסלן לעדות לחממן לא קר
אנא מי שחוטף מיד ליד כזרוע ובהא הוא ראתני צנן'
ר־וקא בדלא אמר רובה אני אכל הבא דמרבת מלח י< •
עד שמגייסים אותו ליתן לא ה1י חמסן אבל ־מ״ת עכר.
אלאז דלא תחמוד ואפי אמר רונה אני ןאעג דנהצה/<1

שבר נון המזכר

?עסה אין כאן חיוג הסנה כולויי כמי שירק יק בלשונו

חולק וסוכר דנהי דעני אלא תחמוד אכל חמסן לאהוב

יה יי כסוכר יאף להרמבס בל רובה אני נכי תלוהו
וזבין שהרי כת□ הלן הר המשיג לשיטתו שבת׳כים אשר

ואל תתמה וכעין זה כתבו התום במ ק דסגילא על•

דההיא ראערי אלא הא דאמי יב מונא עשכיעק אותו

בינון מוכר

שאינו כרשותז נימא מנו ראשיי אסעינאכו' עי /אי
כצמר* והא קא מכר ז1אז דצא תחמוד לא תחמויי לאינשי
כלא רעי משמע נהו יכתבו י-ת׳פ׳בסוף הדבור ואע׳ע

שברנון המוכר נעשי־• אין במן יזימב הסבה כו׳משמע

דתוסיפזעליהו החמסנים צפש1נ לערות כו׳הייגוחמפן
•הכיף לייטיף מיד ליי כידיעת הבעלים אכל הכא לא
חניף ולא מעלים חמסנותו כו וכן כתוב כהנה!'מרדכי"

שירוש ש־איסור אף כשאמ׳רונה רני ועל זה כתב ולכן
לא ׳׳ jrנוכ 3לעי שהוא חייב להחזיר עחפן שכיון

V

ואפ« שלא נמר והקנה ■כיון שקנהו בדמים דהוי נ
דקיק כע
מז• שכת

כתוב כשס  •3bדחמסן נ״ב הוי איכא למיער• רה*•

לזנה אני כז׳אנל יעת רני שהאיסור אף

׳u

#3ר שאינו משלם כשעת הגולה וקפה הדבר 3שינ«ז 4
כאן ק נ? הוכר בדמים 1א'כ תה הונרן ה ר מ כס  51ב/
ממכירה לתת טעם נמי שאנסוהו שיהיה הסקת <ן$
שתכני אונסו נמר והקנה נלאו הכי הוי המקת קי

•שים יכינין השיני נעשה דהיינו יאמר רונה אני
עפו דבריו זלהכיאין כאן חייוב השבה הא לא אמר
יינה אני יש חיייב הסבה ואון המקיז קים הרי מ שמע
יכין להימג© יין להיאבד נגי מנוהו וזבין דונינייז
וביני כעי סיאמי יונה אני וא כ

ע ש הרי דא»1כיוןראעג רעכרולא תחמיר לא הוי חמסן
גלקושיא

הב' יראה ודאי■ דאין כמת ה״ה לומרי

שי-י/ע

דדמים י 6לז כל דין שינוי אלי הכוונה

גע י שיישית בין להיאבד כין להרמכם ואחר העיון
יאיתי להרג מיהא־ר שלמה הכהן נרו כמל א מפסקזן

ואפ ה אי

לומר דכי היכי דנבי גזלה יכתיב לא תנזול
עביר כה שינוי קנאה מטעמא דכתיב והשיב את הגזלי•
אשר נזל רו ק א כשהיא כמי שגולה ה’נ אע*ג דכתיב לא

/גר

תחמוד מ מ אי יהיב דמי קנאה מטעמא דאנב אונסא

סוחר למה

שהקשה ’את הקושיא עגמה וכעת נ ע .
הפליג היב הנו להקשות על דנר הה בה׳גזלה

והנה י-קיסיא כראסזנ׳דוקשה עליו מהאדאמל
<פ הכונס מה כ'ן גילן לח«סן א ל חמסן יהיב דמ«
כי א ל אי יהיב דמי חמסן קרית ליה ותא אמר רב
הוני תלוהו זזנין ונימה וביני ומשני ל ק הא יאמר

ווזזי נמר ויקנה יחי לא גמי והקנה פשיטא דלא יועילו

דמים דעשעם זה הוא ראער* דאי מסר מורעא לא קנם
אף שקבל רמים משים דגל‘ ימתיה דלא נמר והקנה :

יונה אני הא רלאאמר יונח אני\לדבריז שכתב דאע)
•יאמר יינה אני והמקיז קייס ע1כר כלא תחמוד והוי

ולקושי'א האחרת ג’כ היא מתזרנת מאיליה כתה
שכתבנו דאע״ג דכתב דאפי ראמר רועם
אני עבי אלא תחמוד «״מ חמסן לא הוי אלא בחוטף

גז־,סי כ מאי <יין מההיא דרג הונא יאמר זכיניה
*ניני גי לע<י.ס זכיניה וכיני ואפ ה הוי חמסן ועוד

יש לדחות

מא' מכני הא דאמר יזנה אני דמשתע ראם אמר רובין
אני לא הוי חמסן יהא לדבריו אפיי אמר יונה אני הוי

’י !0,יעיד הקשה עליו כסה שנתכ ואע׳ג יאמר רכא
כ מייי דאמ רחמנא לא תעביד אי עניד לא מקני והאי
ינקי משים יעבר אה1רעגא ומלכא היי הוא כמין נוזל

בזרוע וכלא אמה רובה אני ותו דבר מן דין

רמה שכתב ה״ה בה •וכירה מקרא חמסן כל זמן שלא

גתיכה אין הכוונה רלא אמר רובה אני מלא אע> אעם
רובה אני מ’מ מיזמת האונס אמר הן

אמנם

מאי דקשיא לי <ווכא הוא בדברי ה^מב$
גופיה כמש״ב שם בה' מכירה בר** באס!

אסרי הוא חמסן בו' אבל •גוזל בו' אין המוהל כריך

ב

א

>
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למפזר חירעא כו׳ משמע דכחמסן צריך לעשור {(Ai'11

כו'והוכיחו מכאן להא דאתד* כיזלותו וזיין זכיניה
זניני אע נ רלא יתיב ליה כל הדמים ׳).א פחית משיווי
להא אש? מתקדשת כפרוט? כז'ןעןל ראיה לכרק5

והא <<:.'/־ רב הונא תל!הז וזבין זכיניה וביני לא קשיא

לרב סכי מ מיא היא ימימלא לא ס׳ל ואם איתא מאי
ק־ שיא לימת דרב כיב ,כשלא נתז כל ־מי שיווי הקרקע

לאן וכיני? וכיני התימה הצלול מה״ה פעתכ על לכ׳־י
הימכם אלן מל ה:!.קיז כאונס נקרא ׳זמם׳ כו כדאית!{
סוף הכעס ע'נ ותנה הגיאמס׳ף הכונס ולא הכיס כי

כו׳ וכעיכי רב> לא נראו הדברים האלו כו' ואין לאיה
מתחי דלת מקרן בדרב ביהי כילא יהי ס ימי כל שיווין

וא• לאמסר מודעא זביניה זכיניזקשה מההיא לסוף
הכינב שכתננז לעיל לכריך אי יה.יכ ?־מ־ חמסן קרי ליה.

הא לאמך רובה אני הא דלאאעד קן סשמעדכחמסן

י

!זאיבו־א

מסס פתירה לדבר• הרמבס
ד,הלכ קה״ר שלאה הכהן ני' כמקום הני־ל
כתכ ליישע לשין ה’ה מאישות סנתכנו לעיל

עם הך שמ.עתא.דםף הכונס.וכתב ג' פרושים כההיא
לאמרי לאקשיא הא יאס׳רובת אני כן'ולפי הב פייושי
מהם ישת־רוק לק״שיתינו אמנם הם

דחוקים כיותר

אם מנד הענין'י.ס׳מנ? :לשון וכמו שיראה המעיין
וכעת צל ע יבעיקר היין אי כעי שיאמר רוצה א ,:אני
כעניי מספק ומצמצם לאיכרא דהרק אלפסי כככ'ק הביא
ההיא מוציא לסיף ה; ונם דמוקמי ההיא ריב הזנא
לזקאכראמר רוצה אני וכן כאב רכי ירוחם נמשריס
נתיב לא' חליל אכל הו׳סבם והטור זל הביא .הדין
צמתם ומדברי ה״ה אין הכרח שהרי מצינו סתירה
כדבריו (העולה ממה שכתבנו דלרייף ורפכס ולהיאכל

להגהות תיייוניות לי כ י ידיים ציין שיאמר רוצה אני
ןכן ראיתי כעיטור אבל הדמכס והעול הכיאן הדין
3תס זה ה כה צולה יראת מ־כרין שסוכר לאף נהרמכס
צריך שיאתר רוצה אני -ובה איש׳ת כיזב להפך :
אלא סה^ יונה חילק דבקרקעי כו' כתב הרכ1

זל וזל ומצאתי שכתב כעג נמקי יו כף נע׳ הנן
<כתכ הר“יטבאדכיין לכתר יכתיה למוכר •אזלי ל־כא
לדמויי לצמרי לאשה ילימר דכי היכי ראשה מתקדשת
בפרוטה ה״ה אס קכל פרוטה מכלה ז! דליהוי מכילה

^שאני הסה דהרי נתן לה כל דמיה רכל אשה מתקדמת

כפרוטה'אב ל הכא מי איכא למימר דמש!ם פליטה
«!תנץ לו מתרצה על קרק׳של מנת ונר שלעתהי־אבד
נר לכאורה לאף הר׳יטבא
נוטה לזה כויע׳כ היד

להכלת הר יונה 5כתכ
?הין זל מולן
הטור זל לנהי לאס מנר שדה כפרוטה אין מברא לומד
יליהזי תכירק לאמרי לעתיה דמשום פרוטה לנותנים
לז איני מתרצה על קרקע של מנה אכל אה נותנים ק
שיעור הראוי להתרנויז׳אעכי שהוא פחות משימין
והוא יותר מכדי אונאה ,זכיניה וביני לא’ן אונאק
לקיקעוח וכן כמטלטלין כל שלא עתות מכל' אונאה
אכנס דאיתי להרב מהר״י ק׳לב זל בחל א דף קכ׳ןן
ממול ד' שהכיא לשון הרן זל כמע־זשין כפ׳
חזקת כש® היק הנוי זל ומחזן י דברי ה^ן זל שם נ$

כסוכ׳רכל {!הוא פת<ת משיווי! קכלצוזנאאץ מכירתו
כניס ככתב על ההיא לאמרי כפ׳חןקת להא אשה כשלק
 11ימיא יאמר אפימר תלוה וקדש קזרוסיו קדושין זול
יא ת והנא מאי זכוניה איכא־כו׳ וי מ רעכף קלושיק
היינו ובוניה ן־קכלה הקא כסף קדושיה׳ ןנמר ת ותקניה

משוס דיב כיכי מילתא פשיקתא קת:י תנות יש לו.
קרקע אץ ל< אפ שמנה המעות ’אפי כשיזזי הקרקע

כו ועול הארך יעש

נר“

מתיך

יכריז

שנ-תב

לאמרי יתלוהו וזבין
והוכיחו מכאן "ייא
זכיניה זביני אע ג ללא יתיב לי? כל הדמים אלא פחות
משיווי! כו משמע רלדידיה גליך צית ,לו כל הדמים

ואם נתן לן פחות משיווי! לא ה;יא ת כ לה וכן נר צ״כ
מם!ף דבריי שכתב וזל וכן ראיתי  rשהביא לאיה
דדוקא מכל הימי סשוה הקל ק'הוי א זביניה וכיני מהא

לצט המעושה כו'מכל זה נר רבעחי משיווי! ככל נוינא
לא הלא וכימה וכי ,ני' מתוךדברי רשכם והעתיק לשונו
הרבי זל על ההיא לאמרי תצא ירב הונא מש:רא קא־זר
וזלאלא רב הונא מסברא לידיה קאמר דתתיך ייסורין

קמר בלכו •מקני הואיל ואיכא חיתי ייסורין ומתן מע ת
דלי׳ תכפיל מידי ע״כ משמע מש> 0דלא מפסיד מיל’
הי׳ מפסיד מירי אפי הוא פחית משתות אין מכייתל
כלים והב משתכר הא הוה אמס לוקת כשהוא שיעול
שאק ריווי להתרמת אין ה־ילת מכילה אכל בשעו^
הראוי להתרצות מכירתו מכירה א כ אי אפשר לברר
/לצמצם על היכן תניע שיעור קרא׳י להתרמת באופן
דנסגינו לסדין דאיכא פל׳נתא ליכייתא כקא דלה6
יונה ולי מ שהביא הרן זל כחרושיו בקרקעית כב1
צויגא כיון שנתן לודמים זכיניה וכיני דאין אונאה
לקיקעית וכמטלטלי• ,צ כ זכיניה וכינו כל שהוא עתות
מאדאה אכל אם יש בה® כלי א׳פאת אין מכילת! מכילה
זאע צ ראשה מתקדשת בפרוס? לפי שאין דין אונאה
נקדושי אקה ראשה עתקיש בפרוט' והוי כמו קי־קע׳ת
א ל גמטנטלין כל שיש כי כרי אונאה לא הזיא זביניה
ולדעת ישכם והרב תלוי יהין והריטבא זלהה כל שהוא
עליית משיווי! ככלנוינאאין מכירתו כלום והפי בקרקע
הצלול מהריבל זל כמקים הנז המת תש כת
והרב
הרש א החתחל׳ראוכן כעל לאה זקר וכי לאה

היו כהסכמה שיגרש ראובן אשתי בקנס אלף דינר ין כו'
זהכיאה תשיבה זו הרב הצרוי כי זל בטזר אה סי ק1ר
ונר מתיך א תה תשובת רם ל ל?$שכא זל ימנר$
כאינם וקי ל זוזי אע״ג לנאנס כנתינת הנט לאמרי אגב
זוזי צמר ומחיל אאונסי? כיהיכי דאמר״י מלוהו זזבין
ומניה זכיני וכתב עליו הרב מהריבל וזל ולכאורה ני'
רלא דמי האי רצט לההיא דזכוניה משוס רכהאי דוכוכיס

?סן והסיגזי הוא ידוע וכיון שנתן לו האנס השך
!השיווי אמי־ ו־גמר ומחיל אאונשיה אכל נגס קאן לימא
לן יאפי בת־קבאררינרי מחיל אאונסיה וכדי לברר דין

ז!• לאיתי לה־-ותיק מז שכתב הרן זל צח .־ושי! כפרה
חזקת
א
ג
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הונטרס טודעא ואונס שחיבר הרב הגאון אמי

חיים

שבתי דל עם תוספות ביאור מהגאון המפורסיס נ״י 7ה פ״ד .כקש־
םוהר*ר
מוהחר ירטי׳ זצ׳ל אמד• ור;מ בק״ק מאטערסדארף ,ובק־ק סנטו ב והגליל

תרו.

ונקרא בשם טלדעא רבא
יואב מרל אב׳דור״סדק׳ק

נם חידושי בנו הרב הגאון נ,י ע׳ה פ״ה סוהד״ר

ונלוה אליי

עעהליש ואגפי׳,

קונטרס שלש שישית
איתי מרדכי הכהן טרערלער

פלפולים על שלש סוגיות הש׳ס

ww
אשר\הק ר׳

המבינה ראזק.

>׳ —<•

פאדנורזע אצל קראקא
בדפוס המשובה של ר׳ שאול חנ-ני׳ דייטשער נ״י

שנת

תרנ״ח

לפ׳ק.

MODUE W’ONES
Verlag von Marcus Treller Krakau, Wawrzyricagasse Nr. 16,
Druck v. S. L. Deutscher Podgdrze. 1898.
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הסכמות
הסכמת כבוד הרב הנאק האדיר המפורסם בכל קצוי ארץ בחיבוריו דוקרים די עה׳י מורח

רשככ״ה כקש״ת מרה

יצחק שטעלקיש

ג״י אבדק לבו נ והגליל מה־ם

עטרת תשאי־ת ישראל

בית יצחק.

בעזהיי

הנה

יד כותבת אלי מאת_כטד״1ד?י-2הך5-5ה^ההרזף ובקי מו״ה מרדני הכהן טרעללער המכונה ראזע! ני ',מעיר ,
קראקא כי בדעתו ! להוציא שנית לאיר את השפר היקר טודעא ואונס להגאון טוהרח׳ש וצלל״ה ועליו היניס אב
ובכר שראו חת החידוש הגאונים המפורסמיםמ׳ .ירטי׳ ז"ל אנד״ק מאטערסדארף בספר מודעא רבא ובני הגאין מו״ה

יואב ן'ל בספר טורעא^זוטארובסופו ^נלוה קונטרס נ* שיטות על שלשה סוגיות הש״ס אשר הנן ד' את הרב הה"ג המי״ל
להעלות בביאור דכרי רז״ל בשלשה השימות האלה ,ויבקש ממגי לזכות לו בהסכמתי על הדפסת הספר הזה .והנה כפד
מודעא ואונס וגם דברי הגאונים מבארנו א״צ להסכמה אחרי אשר שמיה דמרייהו התום עלייהו ומחבריהם היו אנשיה גדולים
ארזי הלבנון אדירי ההורה ושמם יצא לההלה בקרב הארץ ולא באתי בזה אך להגיד לאדם ישרו הוא הרב הה״ג המו״ל נ׳'י
ני ידעתיו זה שנים כבירים לצורבא מרבנן מובהק דפקיע שמיה ודמי' לפרצודא דהוהי קלא דנבינו וסליק לעילא ותידתו
אומנתו קב ונקי משנתו ונס החידושים אשר העלה בשכלו הכביר הנם מזביס וישרים בחריפות ובקיאות וימצאו במו מעה
לשבח הוגי תורה ושוחרי תושי׳ כי כביר מנאה ידו בפלפולים נעימים וישרים למוצאי דעה ולכן מצוה גדולה ורבת הערך
להחזיק בידי ת״ח גדול הרב הה״ג הנ״ל ולקנות ממט הספר הנחמד הזה בכסף מלא למען יראה ברכה בעמלו ושארית
ישראל לא יעשו עולה ולא ידפיסו הספר טודעא ואונס עם ביאורי הגאונים הנ״ל עד עבור עשרה שנים מייס צאתי
מביהד״ס וד׳ ירים קרן התה״ק וקרן לומדיה ומלאה הארץ דעה את ד׳ כמיס ליס מנהיס.

לבוב יום ה׳ ויחי תרנ״ח לסרט'

יצחק שמעלקיש

מנתב עוז מכבוד ירידי הרב הגאון החריף

m׳XA-
«-י^׳ \׳ -׳'יךיזי
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האבד ק

ובקי המפורסם שלשלת היוחסין מוכתר בגימוסץ נשית

טאיר הכהן רפאפורט

מרד.

נ״י ראמד דפה״ק קראקא יע׳א.

ב׳ה

ה״ה

ידידי הרב הגדול החריף ובקי סוע״ה המפורסם חו״ה מרדכי הכהן טרעללער ג״י מפ״ק הראה לפני אשר העלה
ואשר הביא על מזבח הדפוס ספר טודעא ואונס להגאון טוהרח־ש ז״ל עם שני הביאורים סודעא ובא וטחיעא
זוטא 'להגאוניס אדירי התורה מו״ה יומי׳ זצ״ל ובנו הגאון מו״ה יואב זצ״ל פורשי מפיס בפלפולים עצומים על רצפי
המחברת כגרים אשר מחברו טדע לשם ולתפארת בין כל חכמי התורה וצבי הרה״ג מו״ה מרדכי הכהן נ״י והוסיף מדיליר
^ונטרס שלש שיטות בפלפולים עצומים יקרים ונחמדים כיד ד׳ הטובה עליג לבי לאוהבי התורה להיית בהימכי נפ
יקרה הרה״ג מו״ה מרדכי נ״י לקוח מאתו את המחברת היקרה ויביאו ברכה לתוך ביתם ועוד ימצאו למזשי׳ כפלים בהחזיק
בעץ החיים להיות מתמכי דאורייתא להחזיק יד ת״ח מובהק אשר תורתו אומנתו וזך וישר משנתו זכות המחברים הגאוני
הדל וזכות מצות החזקת ת״ח יגן על המסייעים והתומכים כצפרים עפות כעתירת המדבר לכבוד עמלי התירה ומחב
להרמת קרנם בכבוד כו״ח

סה קראקא י״ב טבת תונ׳וז

מאיר

כ״ץ

רפאפורט
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מודעא זוטא א

4

שה ייתר מדרה ואימר נמי מאופה היא בעיניו יאפי‘ בעד תרקב* דרינרי לא מחיל אונסי" (כמ״ש הרח"׳
ה׳ בכס הריב״ש) ומיד פפיקא לא נפהא אס גומר בלבו לכן צ״ל ר״א .ובס״א מגדלה אף דמיירי במכירה
 .מצרי־ שיאמר ד״א י״ל כמ״ש כבוד חאמ״ו נ״י באות י״ב בדעת הראב״ד דבאונס קטן אין גומ״ק כ׳
באינם גדיל הילכן בשלמא בפ״י ממכירה דמיירי בתלוה וזבין וכי״ב אונס גדול יש חזקה דגומ״ק כדי
מאינם גדיל לקאצ״ל ר״א אבל בס״א ממילה דמיירי בהרבה עליו ריעים ואי בעי מעת ולא ניצל ע״י י
י מאונם גדול מידי ספיקא לא נפחא אס גומ״ק לכן צ״ל ר״א .ובחליצה דלא מצריך לומר ר״א י״ל דפוב
איכא חזקה דגמר בלבו דלא הוי תלא כחו חניעת טובה .כמ״ש הרח״ש כעין זה באות כ״ט בסוסו .ועמז
™׳^1^-5-7מל הראב״ד באות ב׳ ל:
ומעתה איפשט פסיקתו של כבוד אאמ״ו הגאון נ״י באות ו׳ .בהא דאמרינן אגב אונפא גומ״ק אם 6נ
בכך ולא מהימן אפי" במגו או חזקה בעלמא הוא וכשיש לו מגו נאמן לומר דלא גמר והקנה.
ודאי להרשב״ס אפי" חזקה בעלמא ליכא דלא הוי זבינא אלא משום שאומר בפיו ר״א לא משגחינן בדבריה
וא״כ לא מהני מגו דלו יהי׳ כדבריו שלא גמר בלבו מ״מ דברים שבלב לאו דברים כמ״ש תום׳ ר״פ
אבל להפיהקיס דאצ״ל ר״א נראה דמהני מט דמה״ת לן להמציא פלזגתא רחוקה כולי האי בין הרשב״׳כ
דאלו להרכב״ס אפי׳ חזקה בעלמא ליכא אלא הזי ספק שקול איך נאמר לש״פ דהוי אפי׳ אנן סהדי
לומר לש״פ דהיי חזקה בעלמא ונאמן במגו להחזיק בחמ״ק .וא׳׳כ אס לא אמר ר״א המכר בטל לכ״ע לה
המכר בטל משיה דלא אמר ר״א ולש״ס משוס דנאמן במגו .אבל אם אמר ר״א המכר קייס לכ״ע *
שבלב לאו דברים ועמ״ש באות ל׳ בדעת העיטור בשם רה״ג ועמ״ש בזה באות ו׳:
ללכאירה לפי הנ״ל יצא דין חדש דאפי" לפי המבואר באות ה' דעת הריב״ש במגרש ע״י אונם אס
לי מעות לגרש לא הוי גט רמאן לימא לן רמחיל אונסי׳ אפי׳ בתרקבא דדינרי היינו דמידי
לא נפקה ימיקמינן אותה בחזקת א״א ,.אבל מ״מ אם אמר ר״א הוי גיטא מעלי׳ דדברים שבלב לאו מילת
׳ של* ראיתי בש״ג בשם ריא״ז פ׳ המגרש שב׳ סברתי הנ״ל דכשאומר ר״א הו״ל דברים שבלב אלא
כ׳ בעשיהו שלב״ד לגרש אפי׳ נתט לו מעות ואמר נמי ר״א לא הוי גט וצ״ע ועמ״ש מל הש״1
באות כ״ג לענין מומר שאנסוהו לגרש ועי׳ מהרי״ק שורש ס״ג הובא בב״י אה״ע סי׳ הל״ד:
^הג***׳ רפ״י ממכירה כ׳ בשם תוס׳ דצ״ל ר״א וכן יש להוכיח מתום׳ ב״ב דמ״ח א׳ ד״ה אלא שהקקרא בקרבן ומאי קושי׳ הא איצטרך למכתב לרצונו להורות דצ״ל ר״א ואי הוי כ׳ לרצונו לחוד
דאין כיפין אותו כלל כח״ש תוס׳ בר״ה ד״ו א׳ וכן תירץ באמת בת״ח קושי' התוס׳ א״ו התוס׳ ס״ל כפשטו
ס״פ הכינה דבמכר צ״ל ר״א וס״ל לחוס׳ דהיינו מסברא חיצונה דמקרבן ליכא למילף דממונא מאסורא לי
כמ״ש באית נ׳ והיינו נמי טעמאדהפוסקים דבמכראצ״ל ר״א.דע״כ ס״ל דמקרבן ליכא למילף .ושפיר מקש
ל״ל קרא בקרבן וכ״מ קצת בתוס׳ סנהדרין דף כ״ה ב׳ ד״ה מעיקרא דבמכר צ״ל ר״א:
----------------------------- 7^5^-----------------------------

טודעא זוטא
;•>’
ץ
!
}
>

מהרח״ש

מודעא רכא

נ יען להכין מ״ט והראכ״ו וצריך להחויר היופן נ לפי הבנת המ"גו פ״י מאישית והרנונ״נ
תלוהו וזבין ז״ז אפי׳ לא אמר ר״א5 .
כשלא אמר ר״א ולכאורה י״ל דהיינו כרבא
דכל מידי דאמר רחמנא לא תעביד ,אי עביד לא מהני המ״מ פ״א מגדלה הא בלא ,אמר ר״א הוי חח
מידי דאמר רחמו
נמ״ש כביד אאמ״ו הגאון
נ״׳ו לדחות הראי׳ שה׳ המ״מ ב הרמב״ם מ׳א מגדלה ב׳ בל החומד כר ואע׳ם תעביד אי עביר לו
שנתן דשים ה־ז בלא תחטוד ואין לזקק (בשלמא <אי אמר ר
מנדלה יה״נ עבר על לת״ח
דמ״מ עבר על לת'
על
משא״כ כשאמר ר״א לא עבר
על לה׳־ח כמ״ש ישי׳ש סיס הכונס לחלק לענין פסול אי עביר לא מהני כיון דליכא לאו על גוף הק
לעדות כן יחלק הרחב״ד לענין אס עבר כלל דכשהלוקח על ההשתדלות כמ״ש המ״מ) ומה שתירץ המי
מדקדק שלא לקניה עד שיתרצה מוכר אין עובר בלת״ח דמהגי שנוי בגזילה אף דאסור לגדל ולשטח ה׳
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ן 1דמים .יש להשיב כדאיתא בחמורה ר״ר ש״ה דאמר
א והשיב את הנזילה אשר גזל כעין שנזל והוי גזירתחוב מפא״כ הכא מנ״ל הא יי״ל כמ״ש המל״מ פ״ה
ולוה דין א׳ בשם מהר״ש יפה דהרמב״ס ע״כ פסק
!כיי בחמורה דאי עביד
;ני מדססק הרמב״ם גע על לאו  ntסטני שאין בו מעמה .עץ משיג הראכ׳ד
כתב בשבת כשר לגרש נ׳ השנית :א׳ דל ולא אטר רוצה אני .ב' ז״ל הא
 .וכ״כ לח״מ פ״ו מבכורות הוי מעשה טח שלקח הכלי .אבל ודליל מפגי מחייב
; ח .,וכן ר״ה י״ל דפסק להחזיר החטץ .ומם׳ הטיט דהראב׳ד סונר דהא בהא
ופיי לכן סובר תלוה וזבין תלי׳ אם קנה החפץ אינו עוכר בלא תחמוד .איב
י .ורבא דסובר נמי ז״ז טטע אם אטר ר־א הרי קנה החפץ וליבא לא תחמוד
ל דלרבא היינו דוקא אס ואי לא אטר ר׳א הרי לא קנה החפץ והוי לאו מיש
זר ר״א דהא רבא סובר בו טעמה והול׳ל שצריך להחזיר החפץ שלא קני׳
עביר לא מהני ואפשר ומשום הכי אין לוקה .אבל הרמב־ם ס״ל אעפ״י מקנה
מר דלדידן• מוכת דא״צ החפץ אם אמר ר׳א ט׳ט עבר.על לא תחטוד מפני
מר ר״א ולרבא שפיר י״ל השתדלותו לקנות א״ב לא עבר על לקיחת החפץ
"ל ר*א .דהנה תום׳ ב״ב והוי לאו שאין בו טעמה דלא עבר רק על ההמתדלו׳
ז מ״ת א׳ ד״ה אלא מקשי׳ ולא מצי לטיטר הטעם מפני מצריך להחזיר החפץ
"ת כיון דמסברא ידעינן דבאטת אין צריך להחזיר :והקשה הרמ׳ך ח״א על
1נב אונסי׳ גומ״ק מאי הרטב״ם מש־ם דפים הכונס מאי פריך התם אהא
צערך גבי קרבן קרא דקאטר חמסן טפול '1ערות הא אדה תלוה וזבק זביני׳
:ופין אותו וכ ,הלח׳ מ פ״ד זבינא .הא להרטב׳ם אף דהוי זבינא טיט עבר על לת־ח
אישו׳ רמזה הוכיח הרמב״ס לםי הבנת המ׳ט ומאי טמני הא דאמר רוצה אני הא
:זבינא אצ״ל רוצה אני וגבי לחוטמם טבל מקום ענד על לת׳ח ויש לומר דיש
.־בן אשמעינן קרא דצריך חילוק דלאו דלת׳ח הוא על ההשתדלות .תה שייך
מר ר״א דאל״־כ הוי זבח אפילו באטר דא וקנה .אבל חטסן לא הוי רק זה
:עים תועבה וזה היינו שחוטף בזרוע וזה תלי׳ באטירת דא( :וזה דלא כהגמיי'
’ידן דלעולס תלוה וזבין בשס ריב״ס של דיזמסן ולא תחמוד חדא הוא) וכן טתום׳

וכ״מ בתוספות סנהדרין דת כ״ה ב׳ ד״ה מעיקרא
דכשאמר ר״א אין עובר אבל בלא ר״א כיי; דעבר טל
לת״ח המכר בעל לרבא דאי עביד ל״מ אר אפשר
דלאביי נמי דהמכר קייס מ״מ צריך להחזיר החפץ כדי

<י>

לתקן הלאי ינ'מ כדלקמ!
ורמב״ס דסיבר דאי צ להחזיר
החפץ י׳ל דהייני לשיטתי
דסובר דהיי לאי שאב״מ
ולא אשכח; שיה*׳ צריך לתקן
בי מלקיה
הלאו אלא כש

ובתיקן הלי 4י נפטר ממלקוי
אבל לשיטת הראב״ד דהי
לאו שיש בי מעשה י' ל דצרין
להיזזיר החפץ כדי לפעי!
ממלקות והא דרגא מודי
בשדה סתם דהיי זבינא ול<
אמרינן אי עביד לא מה!
י״ל כמ״ש כביד אאמ ז הנא
נ״י דלרב׳ הייני דיקא בדאמ
רוצה אל דאז לא עבר ט
לת״ח .אי כמי ש המ'
דבכה״ג לכ״ע מהני כג
בשטי בגדלה אלא דהמי
סובר כיון דמהני אין צר
להחזיר החפץ ואין מיכל
להראביד דהוי לאו שיש

י’

מעשה ל אך דמהני מ’
צריך להחזיר החפץ נ
 1אבל רבא דמחלק בין בבא טציעא דף ה׳ נ׳ דה בלא דמי משמע כהרטב־ם לפעור מעונש מלקית ירו
לא קאמר אלא דהמכר
דחטסן ולת׳ח תרי טילי נינהו:
דה זו לשדה סתס בל׳ ה
אבל מעני; חזרת החפץ
ק ק ,התום׳ דשפיר אצטרך
רא בקרבן דהא קרא משתעי בין בנדר בין בנדבה מיירי ונ״מ דאס המכר חל אין יורדי; לננסיי והס ק

דר הוא דאומר הרי עלי א״כ הכפי׳ היא בסתם שיביא
רבן והוי כשדה סתס אבל בנדבה שהוא הרי זה א״כ
׳פין אותו שיביא קרבן זה ובכה״ג לרבא במכר לא
וי זבינא ]קמ״ל קרא דבקרצן כה״ג מהני דניחא לי׳
כפרה ולעולם לרבא בעינן ר״א דאז לא הוי חמסן
כדאיתא בס״פ הכונס:

ח{

דהא דאמרן בשס מהר״ש יפה דדעת הרמב״ס
דהלכה כאביי .אף דבכ״מ הלכה כרבא הכא יש
פסוק כאביי מטעמא דקאמר תלמודא בתמורה רז ב׳
מאי קמפלגי אביי ורבא בשינוי קונה וכיון דאנן קיי״ל
יטי קונה ממילא נשמע דהילכתא כאביי (וכ״כ בשו״ח

אי

נתן הכל שריר וקייס רק כי
בו אשה או מכר
אוחו בשועיס שיתקן הלאו בחזרת החפץ יהי׳ ניחא!
לפ״ז למה כאן מצריך הראב״ד שיאמר ר׳איבפ׳י ממני

אין מזכיר הראביד ר״א וכתבתי
הנ׳יל ניחא בפשיטות דכאן נמי לא קאמר לי׳ הרא!
אלא לענין מלקות שכתב הרמב״ס דאין ליקה מ:
דהוי לאו שאב״מ ע״ז כתב הראב׳ד דהיי לאי שיש
מעשה ואפ״ה לא לקי מפני שצריך להחזיר החפץ מי
גופא כדי לנתוקי ללאו .משא״נ בפ׳־י ממכירה דלא מ
אלא לעניז קיום המק׳ אצ״ל רוצה אני וני מ נניל
נ״מ כשהלוקת עצמו לא אנסוהו בכלים אלא אח

נחלה
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ןן דמים .יש להשיב כדאיתא בחמורה ד״ד ש״ה דאמר
יא והשיב את הנזילה אשר גזל כעין שגזל והוי גזירת
תוב משא״כ הבא מגיל הא וי״ל כמ״ש המל״מ פיה
{לוה דין א׳ בשס מהר״ש יפה דהרמבים ע״כ פסק
וביי בחמורה דאי עביד
;ני מדססק הרמב״ס גע על לאו זדו מפגי שאין נו מעשה .עץ משיג הראב״ד
כתב בשבת כשר לגרש נ׳ השנות :א׳ דל ולא אמר רוצה אני .נ* דל הא
 .וכ״כ לח״מ פ״ו מבכורות הוי מעשה טח שלקח הכלי .אנל הילל מפני שחייב
; ת׳ .וכן ריה י״ל דפסק להחזיר החפץ .ומם׳ חט״ט דהראנ׳ד סונר דהא נהא
ופיי לכן סובר חלוה וזבין תלי׳ אם קנח החפץ אינו עוכר בלא תחטוד .א׳נ
י .ורבא דסובר נמי ז״ז טט״נ אם אטר ר־א חח קנה החפץ וליכא לא תחמוד
ל דלרבא היינו דוקא אס ואי לא אטר ר״א הרי לא קנה החפץ והוי לאו שיש
זר ר״א דהא רבא סובר נו טעשח והול׳ל שצריך להחזיר החפץ שלא קני׳
עביר לא מהני ואפשר ומשום הכי אין לוקה .אבל הרטב־ם ס״ל אעפדי שקנה
מר דלדידן מוכח דא״צ החפץ אם אמר ר׳א ט״ט עכר.על לא תחמוד משני
מר ר״א זלרבא שפיר י״ל השתדלותו לקנות א*כ לא ענר על לקיחת החפץ
"ל ר״א .דהנה תום׳ ב״ב והוי לאו שאין נו מעשה דלא עבר רק על ההשתדלו׳
 1מ״ח א׳ ד״ה אלא מקשי׳ ולא מצי לטיטר הטעם מפני שצריך להחזיר החפץ
דנאטת אין צריך להחזיר :והקשה הרש׳ך ח׳א על
"ת כיון דמסברא ידעינן
חרמנים מש־ם דם׳ם הכונם מאי פריך התם אהא
/גב אונסי׳ גומ״ק מאי
צערך גבי קרבן קרא דקאטר חמסן פסול *1ערות הא אדה תלוה וזבץ זביני׳
:ופין אותו וכ׳ הלח׳ מ פ״ד זנינא .הא לחרטב־ם אף דהוי זנינא ט״ט עבר על לת*ת
אישו׳ רמזה הוכיח הרמב״ס לפי הבנת המ׳ט וטאי טשני הא דאטר רוצה אני הא
:זבינא אצ״ל רוצה אני וגבי לחוטמם טבל מקום עבר על לת׳ח ויש לומר דיש
רבן אשמעינן קרא דצריך חילוק דלאו דלת״ח הוא על ההשתדלות .וזה שייך
מר ר״א דאל״כ הוי זבח אפילו נאמר ר״א וקנה .אבל חטסן לא הזי רק זה

וכ״מ בתוספות סנהדרין דף כיה ב׳ ד״ה מעיקרא
דכשאמר ר״א אין עובר אבל בלא ר״א כיי; דעבר על
לת״ח המכר בטל לרבא דאי עביד ל״מ אך אפ:
דלאביי גמי דהמכר קייס מ״מ צריך להחייר החפץ כדי
כד^י־»ן
עי י*
לתקן הלא
p/j V /✓ i-t
S

ורמב״ס דכיבר דאי צ להחזיר
החפץ י״ל דהייט לשיטתי
דסובר דהיי לאי שאב״מ
ולא אשכח; שיתי׳ צריך לתקן
הלאו אלא כשיש בי מלריה

ובתיקן הלי*י נפטר ממלקור
אבל לשיטת הראב״ד דהו
לאו שיש בי מעשה י' ל דצרין
להחזיר החפץ כדי לפטיו
ממלקות והא דרגא מודי
בשדה סתס דהיי זבינא ולן
אמרינן אי עביד לא מה׳,
י״ל כמ״ש כביד אאמ׳ז הגא
נ״י דלרב׳ הייני דיקא בדאמ
רוצה אל דאז לא עבר מ
לת״ח .אי כמי ש המ'
דבכה״ג לכ״ע מהני כג
בשטי בגדלה אלא דהמי
סובר כיו; דמהט אין צר
להחזיר החפץ ואין מיכה
להראב״ד דהוי לאו שיש
1עי 0תועבה וזה היינו שחוטף בזרוע וזה תלי׳ באמירת ר״א( :וזה דלא כהגמיי' ממשה י’ל אף דמהני מ’
כשס ריב״ס שב׳ דחמהן ולא תחמוד חדא הוא) וכן מתום׳ צריך להחזיר החפץ כ
יידן דלעולס תלוה וזבין
 1אבל רבא דמחלק בין בנא טציעא דף ה׳ נ׳ דה בלא דמי משמע כהרטמם לפטור מעונש מלקית ירו
לא קאמר אלא דה מכר
דחטסן ולת״ח תרי טילי נינהו:
רה זו לשדה סתם בל״ה
אבל מעטן חזרת החפץ
יק ק׳ התום׳ דשפיר אצטרך
רא בקרבן דהא קרא משתעי בין בנדר בין בנדבה מיירי ונ״מ דאם המכר חל אין יורדין לננסיי ואם ק
דר הוא דאומר הרי עלי א״כ הכפי׳ היא בסתם שיביא בו אשה או מכר אי נתן הכל שריר וקייס רק כי
רבן והוי כשדה סתס אבל בנדבה שהוא הרי זה א״כ אותו בשוטים שיתקן הלאו בחזרת החפץ יהי׳ ניחא <
׳פין אותו שיביא קרבן זה ובכה״ג לרבא במכר לא לפ״ז למה כאן מצריך הראב״ד שיאמר ר׳איבפ׳י ממכי
וי זבינא ;קמ״ל קרא דבקרבן כה״ג מהני דניחא לי' אין מזכיר הראביד ר״א וכתבתי בזה באית א׳ ו
כפרה ולעולם לרבא בעינן ר״א דאז לא הוי חמסן הנ׳יל ניחא בפשיטות דכאן נמי לא קאמר לי׳ הראו
אלא לענין מלקות שכתב הרמב״ס דאין ליקה מ:
כדאיתא בס״פ הכונס:
דהא דאמרן בהם מהר״ש יפה דדעת הרמב״ס דהוי לאו פאב״מ ע״ז כתב הראב׳ד דהיי לאי שיש
מעשה ואפ״ה לא לקי מפט שצריך להחזיר החפץ מי
דהלכה כאביי .אף דבכ״מ הלכה כרבא הכא יש
פסוק כאביי מטעמא דקאמר תלמידא בתמורה דיו ב׳ גופא כדי לנתוקי ללאו .משא״כ בפ״י ממכירה דלא מ

דע

מאי קמפלגי אביי ורבא בשינוי קונה וכיון דאנן קיי״ל
יטי קונה ממילא נשמע דהילכתא כאביי (וכ״כ בשו״ח
נחלה

יג י**

כנ’ל

אלא לענין קיוס המק׳ אצ״ל רוצה אני
נ״מ כשהלוקח עצמו לא אנסוהו בכלום אלא אח
אנסיהו
•
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אנסוהו באיפן דהלוקח לא עכר על לח״ח או כהאי
דלקת •מסיקריקין וחזר ולקח מבפה״ב שכתבת ,באות א׳
דהליקח לא אנסיהו כלל רק אמר לי׳ מכור לי הרקע
זו שקנית מהס־קריקון והמוכר מעצמו ירא לנפשו
מהסיקריקין בכה׳ג נראה דלא עבר על לת״ח או בלוקח
נכרי או קטן דלית בהו לאו א״צ להחזיר החפץ ושוני׳
דס״ס הנונש גמי לא מצריך לומר ר״א משוס קיום
המקח אלא משים תיקון הלאו והשתא לפיז חזרת החפן
תלוי׳ בהלאו אש איתא ללאו איתא לחזרת התפן ואי
לא לא .אבל המ״מ של ח״ל דעת הרב ז׳־ל מפני שאמר
ר״א מקחי קייס כו׳ וכיון שכן אין בו לאו עכי׳ל מבואר
שהבין דעת הראב״ד להיפך דהלאו תלוי׳ בחזרת החפן
וכ״מ בהרח׳־ש ולדידהו ניחא בפשיעות הא דסובר רבא
בשדה שתם דהוי זבינא דל״ל אי עביר ל״מ דכיון דהוי
זבינא לא עבר כלל אלא דלכאורה אין דבריהם מוכרחים

ןן

ד״ל כדש ובלא הלאו לא הי׳ צריך להחזיר החפץ דהרי
הוא גומ׳ק ואפ״ה קרי לי׳ הראב״ד לאו שיש בו מעשה
כיון דאש לא לקח החסן אין עובר בלת״ח על ההשתדלות
לחוד כמיש הרמב״ם שם הילכך כיון דלא סגי לעבור
בלאו עד שיקח החפץ קרי לי׳ הראב״ד לאו שיש בו
מעשה דהייט לקיחת החפץ:

אב4

נחלה ליהושע סי׳ י״א) וכ״כ הגאון המנוח מו״ה
זלה״ה שהי׳ אב״ד בק״ק אה״ז הביאו שארי הגאון
יחזקאל הלוי לנדא בספרו נב״י חלק אה״ע שאלה
ולכאורה עלה במחשבה לפ׳ פי׳ אחר בגמרא .ז
התום׳ ב״ק דס״ה ב׳ דה הן ולא שיטייהן,מקשי <
דבסמוך נפקא לי׳ לרבה דשטי קונה מקרא אח
מאשר גזל כעין שגזל יחזור .ותירצו דלקמן מיירי ז
החוור לברייתו ואימת מוכח דשטי .החוזר קונה .אי א
דאי פביד מהני דק׳ קושי׳ התום׳ ליל קרא דאשר
וצ״ל דאתי להורות דשנזי החוור קונה אבל לרבא
עביד לא מהני לא מוכח מקרא דהן ולא שינוייה! 1
קונה דשאני גבי אתנן דהא דירי׳ הוא וניתן אפי׳ ל
בב״ד ורשאי לשנות שפיר מהני שטי אבל בגזילה
דלא מהני 'שיטי כדמקשי תלמודא בתמורה משוס ד!
לשטת מש״ה בעי קרא כמו שתירץ הגמרא בת!
דלרבא גוירת הכתוב הוא ולעולם שיטי החוזר אין
זא״ל ל״ל הן ולא שינויה! ת״ל מקרא דאשר גזל
או דשאני גבוה רמאים לא מהני שינוי או דאיצערי
ולא ולדותיהן רתרתי שמעת מיני׳ .לפ״ז יש לומר י
הש״ם במאי קמפלני ששינוי קונה .רצה לומר שינוי ה
דלרבא אין קונה ולאביי מוכח מייחורא דאשר גזל ד
החוזר נמי קונה .ויש לפסוק כרבא דנקטינן בכל <
כוותי׳ כיון דאתי מילחא דרבא שפיר אליבא דהיל
דקיי״ל דשנוי החוזר אין קונה .אך ז״א רבפירוש
אביי דשטי החוזר אין קונה כדאיתא בר״פ הגוזל 1
שאין חוזר אלא ע״י מלאכה מרובה כגון צמר טווי ו
בגדים ואפ״ה ס״ל לאביי דלא קנה מדאורייתא <
מפ׳ הרמב״ס כרש׳־י אי שינוי קונה כלל .ואין לה<
אי שיטי החוור אין קונה לאביי ל״ל קרא דאשר
ד״ל' כמ״ש הפני יהושע בתום׳ הנ״ל די״ל דאף ד
דבשנוי נעשה גוף אחר מ״מ לא נשמע דגזלן קונה
דעת הנגזל ע״ש:

אחר העיון נראה דברי המ״מ מוכרחי׳ מהא
דפריך הש״ם על רבא בתמורה דו א׳ מהא
דתנן גזל עלים ועשאן כלים משלם כשפת הנזילה ומשני
ש״ה דגלי קרא אשר גזל כעין שנזל ופריך לאביי אשר
גזל ל״ל ע״ש וקשה דליפרך מעיקרא על רבא נמי מגופא
דקרא ל״ל דכ׳ רחמנא והשיב את הנזילה הא אי עביר
ל״מ א׳יו אף דהוי ידעינן דלריך להחזיר הנזילה משום
ראי עביד ל״מ אכתי הי׳ לוקה אי לאו רהכתוב חייבו
^חזרה וכן מוכח השם ד*ה א׳ רפריך לרבא מאונס
שלרש ע״ש ולא פריך בדרך כלל מכל לאו הנתק לעשה
דלילקי לרבא דאמר אף דלא מהני לקי משים דעבר
אמימרא דרחמנא א״ו היכי שצריך לקיים העשה כפשועא
גיסי תלמידי הרבני החריף מרה וואלף לי ה
לא לקי גס לרבא אף דעבר אמימרא דרחמנא דפ״י
על הלח״מ ומל״מ הלל איך אסשר׳רהמ
קיום העשה הוי כאלו נעקר הלאו ולא קשי׳ לי ,אלא פסק כאביי הא הרמב״ס ס׳ כ״ג מאישות פסק כד
מאונס שגירש למאי רלא ידע הא דמשני דכתיב כל בכתובות דף פי& ב .,השתא דאמרי רבנן דיבה
ימיו דבעמוד והחזר קאי וכי׳ סבור הא דמחזיר הוא ימכור נכפי בעלה המשועבד לכתובה אי זבין לא
משוס דאי עביד ל’מ ושפיר מקשי דלילקי .ע״ש בחום׳ זבינא וכתב סמ״ע סי׳ ר*ח דטעמא דר׳ יוסף היא <
•"ה מיחיבי א״כ הראב״ד של דאין לוקה משוס שצריך דכל מידי ראחר רחמנא לא תעביד אי עביר־ לא
!החזיר החסן ע״כ מה שצריך להחזיר החפץ אין העעס ואפי׳ באיסורא דרבנן הרי דפפק הרמב״ס כרבא וא
משוס דאי עביר ל״מ וכן א״ל דגם לאביי צריך להחזיר לי׳ אנא דפי׳ הסמ״ע אין מוכרח רק לפרש׳יי גיטין
;חפץ כדי לתקן הלאו דלא אשכחן תיקן לאו ע״י קיום י״ז ב׳ דאיתא התם א״ל אביי לרב יוסף ג׳ גיטין פ
;עשה אלא כשהוא צריך בל״ה לקיים העשה אז גם ואס ניסת הולד כשר מה הועילו בתקנתן אהני

להבה

הלאי
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שנשא לכתחילה ופרש״י אי בעי לכתוב גט בלא זמן

הלאו מתוקן ע״י קיום העשה משא״ג הנא אי אמרת

לא כתבו סופר ולא חתמי סהד .והמור בסי׳ קכ״ז
כתב ו״ל אבל כיון שתיקט לכתוב  p>tאס תאמר כן
צריכה להביא ראיה שנתגרשה מקודם ר״ל כיון דתיקנו

דהמקת קייס ו6״צ לקיים עשה להחזיר החפץ אפי׳
כשהזח מחזירו אין כאן תיקון לאו ואפשר א׳יצ נלל לתקן
הלאו ע״י חזרת החפץ כיון דלא אשכחן דחייבו רתמנא

דלא  towבלא זמן ניכר הערמה ע״ש בט״ז זלפרש״י
קשה על ר׳ יוסף למה אין המכר קיים דליל דא״כ מה
הועילו בתקנתן שתיהנו ילא ימכור .דהא ייל כמו שתירץ
רב יוסף בעצמו דתהני דלכתחילה לא ימכור וימנעו
שופר ועדים מלכתוב ולחתום .וצ״ל דמעמא דרב יוסף
כמ״ש הסמ״ע משום דאי עביר לא מהני .אבל לפי׳ העור
י״ל לעולם לרב יוסף סובר כאביי דאי עביל מהני ומ״מ
לא הוי זבינא דאל׳’כ מה הועילו חכמים בתקנתן דבהא
לא שייך התירן דאהני דלכתחילה לא ימכור ,דז״א דהיינו
מקא התם יהי ,ניכר ערמותה וטמא לה אייתי ראיה
שנתגרשה קודם שזיכתה כמ״ש המור וזה לא שייך הכא

בכך ולהבנת המ'מ והרח״ש מ״ש הראב ד דנריך להתייר
המפץ ע״כ המעס הוא משום דלא גור .ק .ועמ״ש כבו?
אאמ״ו הגאון נ״י באותי״ב בדעת הראב ד דבאונם קט
אין גומ״ק כולי האי כמו באונס גדול חבל להאימריכ
ראדרבה באונס קמן נומ״ק מפי מבאינס גדול י;
לומר דבכה״ג שהרבה עליו ריעים לא חשיב אינ:
לנמל מכירה אלא הוי בכלל אונסא דנפשי׳ דלא הו
מצי כייף נפשי׳ להעיז כנר ריעיס אהוביה ואין מכז
מתבטל אלא באונס׳ דאחרינא כלאיתא בש׳ם ופיפקי;
לאפי׳ אס מס״מ אם לא הי׳ אלא אינכא דנפשי
והמכר קייס;

ר

ואחרי

שנתבארו דברי הראב״ד אבאר דעת הרמב״ו
אם כן י״ל דהרמב״ם מפרש כהטור דלא כפירש רש״י
בס״ד .הנה המ'מ והרח׳ש ר״ל דהרמב׳־ג
יכן העליתי בתידושי לגיטין שס להלמב״ס מפרש כהמור
סובר דא״צ להחזיר החפץ ללא כהלאב״ד ולכאורה ( i'fזי
* ומיושב הרמב״ס בס״ד:
מוכרח די״ל לעולם דהרמב״ם סובר נמי כהראב״ל דלרי
לפי
להחזיר התפץ אלא דתייט משוס דהרמב״ם סובר כלב׳ אי עביד לא מהט ומ״ש כבוד אאנרו הגאין נ״י בשי
מהר״ש יפה להוכיח דהרמב״ס סובר כאביי דאי עביד מהט מלמכשיר הגט שכתבו בשבת יש לדחית לפי דע
אח בחו״ח סי׳ ר״ח ע״ש .עוד יש לדתות ראי׳ זו לפ״ד התוס׳ בחמורה דף ה׳ א׳ ר״ה מיתבי דאיתקש גירוש
[מיתה מ״ש .תלע להא איתא בטטין דף כ׳ ב׳ דלרבא נמי אס כתב גט על אסורי הנאה לכשר אף דקעב
/סורא מיין ח״ש וב״ש ר״ס קכ״ד וע״ש בחום׳ ר״ה בכתובת קעקע למבואר מדבריהם לגס לרבא אפי' אס ה
/יסור לאורייתא בכתובת קעקע הי׳ הגט כשר ע״ש אלא דצ״ע על תום׳ תמורה הנ״ל שכתב ראיתקש גירוש
'מיתה מאי מקשי׳ תוס׳ שס דף ו'א׳ רה והשתא מנשבע שלא לגרש .וקצת ראי׳ יש לדחות ראיות מהרש יש
והא למהדר הש״ס בתמורה לאשכוחי נ״מ בין אביי ורבא ולא קאמר נ״מ זו בכותב גט בשבת וא״ל אם הרמב"
זובר כרבא וצריך להחזיר החפץ אמאי לא כתב נמי הטעם דלא לקי משוס לצריך להחזיר החפץ ד״ל כמש"
יאס

 .ושום
.
.
.
.
מ__________ ______ /
ןיימו ולא קיימו בין למ״ל בטלו ולא בטלו משא״כ לטעם הלמב״ס דהוי לאו שאין בז מעשה לעילם לא לקי ע*
"מ פרק ט״ז מסנהדרין דן ד׳ ולח״מ פי״ח לין ב׳ וכ״י אה״ע סי׳ קע״ז מ״ש בלעת רמב״ס היפי דביטל להעש
ס יש נ״מ לשיטת הרגזב״ם דלא נפסל לערות אלא בלאו שיש בו מלקות ולשיטתו כתבו המחברים דלא נפה
לאו שאין ט מעשה .אבל בלאי הניתק לעשה נפסל כמ״ש החומים בר״ס ל״ד וכתב הטעם דשאני לאי שאב"
מאי דלא לקי הוא משוס קלות הלאו ואף דלדבריהחומים יש להסתפק בתד לאו דא־ת בי׳ תרתי שאב״מ וג
יחק למשה אס נפסל מכל מקום בלה דברי התומי׳ אין מוכרחים בזה כמ״ש התומיס להקשות ע'ז מדברי ב
ה״ע סי' מ״ב שכתב דבהתראת ספק לא נפסל ומ״ש התזמים דש״ה דלעולס לא משכחת בי׳ מלקות כתב התומי
עצמו שהוא דחוק לפי חלוקו הנ״ל אלא נ׳ הטעם דלרמב״ס דלא נפסל אא״כ מיקרי רשע לכן מצריך לאו שי
ו מלקות דאז מיקרי רשע לכתיב והי׳ אס בן הכות רשע ואפ׳יה כתב הרמב״ם פ״ב מטוען דין י׳ שהפסולי
תייבי מלקות אע״פ שלקו עודנה בפפזלס עד שיעשו חשובה הרי אף דשוב אין על אדס זה חיזב מלקוח מ"
צטן שיפסל אין תלוי בחיוב האדם אלא בעצם הלאו אם יש בו מנקות להכי שפיר בלאו הניתק לעשה נפה
£ף דאדס זה השתא אין חייב מלקות מ״מ בעצם הלאו יש בו מלקוש בין למ״ד קיימו ולא קיימו ובין למי
בטלו
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מלו ולא בטלו משאיכ בהשראת ספק בעלם הלאו ליכא מלקוש• לא קרינן בי׳ והי׳ אם בן הכוח רשע לא נפסל:
ורבא נמי אן* דסובר אי עביד ל״מ אפ״ה
יאדהא הרמב׳ס פסק שלוה וזבין ז״ז ולא אמרינן  $עביד ל״מ
סיבד בשדה סתס ז״ז דל״ל מעם בשדה סתם משוס דלא הוברר הלאו על איזה שדה דז״א דהא בדאורייתא
יא׳לינן למימרא ועוד בארצי זוזי אי היפי דהו״ח לאשתמומי דסובר נמי רבא דזביני׳ זבינא מאי איבא
ין בדדה
תימר ובידאי דדיחק גדול לומר ולהעמיד דברי הרמב״ס או דברי רבא רק בהנך גווני שכשכתי דלא עבר בלת״ח:

!מנם

ס

נראה דלפמ״ש הרח״ש בדעת הרמב״ס דלתיח וחמסן שרי חילי נינהו וחמסן ממיר מפי דחוטף בזרוע
היא הנותנת דחמסן לא עבר כלל מל לת״ח דאין מזהירין מה״ד וראי׳ לוה מהרמב״ם שחונה והזלך
זה אזהרות יש באיסור א׳ אפי׳ היכי דלא לקי כמבואר בר״פ י״א משכירות ולמה אין מזכיר לאו דלת״ח לא
"פ א׳ מגניבה ולא בר״ס א׳ מגזילה א״ו משום דשמיר מפי אין מזהירין מה״ד ולא כתב הרמב״ם לאו דלת״ח
;א בהרבה עליי ריעיס ולא בחמסן שחומן* בזרוע א״כ לכאורה א״ש הא דתלוה וזבין ז״ז ולא אמרינן אי עביר
; מהני משים דלא עבר כלל בלת״ח ואן* דמ״מ קעבד אסורא דאורייתא כמבואר במכוש דן* י״׳ז ב׳ דילפינן
זורא מהיד מ 7ח כבר הוכיח הפני יהושע בסוף גימין דאפי׳ באיסור המפורש בתורה אס לא נכתב בלשון לאו
דה רבא דאי עביר מהני וכן יש להוכיח לשימת הראב״ד דסובר דמדאורייחא אסור לבמל איסור זמ״מ מהגי
לרבא אס ביטול האיסור אבל כשעבר בלת״ח י״ל גס דעת הרמב״ם דצריך להחזיר החפץ משוס דאי עביד
ת דלא כהבנת המ״מ והרח״ש .והראב״ד שכתב דאין עובר בלת״ח כשאמר ר״א נראה דיצא לו כן מסוגי׳ דס״פ
ונס צ־ל דסיבר דלת״ח וחמסן חדא מילתאהיא אלא דגוף הסברא של הפני יהושע הנ״ל צ״ע דבתמורה ד״ה א׳ מהא
ריך מתירס מן הרעה על היפה ועל שאט מינו ע״ש דמיכח להדיא דלא כהפ״י ואס כן נסתר כוונה הנ״ל

בדעת הרמב״ם :
י;ףן הרח׳ש שכתב בדעת הרמב״ם דלת״ח וחמסן תרי מילי נינהו כ״כ לתרץ אליבא דהרמב״ם סוני׳ דס״פ
הכינם וא״ל ניהו רהעובר בלת״ח אינו חמסן מ״מ החמסן עובר נמי בלתיח וא״כ עדיין קשה מסוגי׳
יל די״ל כמש״ל דחמסו איט עובר בלת״ח .או י״ל כדאיתא בב״מ דף ה׳ ב׳ דלת״ח לאינשי בלא דמי משמע
עי״ל דהרמב״ס אזיל לשיטתו הנ״ל רלא נפסל בלאו שאב״מ אלא דיש לעיין ל״ל להש״ס ב״מ לומר דלת״ח
נשי בלא דמי משמע להו שוב ראיתי בתומים סי׳ ליד סק״ג שהקשה זה ואפשר לחלק בין פסול שבועה לפסול
יח דלפסול לשטעה מסברא ידעינן חגו דחשיד לעבור על איסור תורה חשיד נמי לשבע לשקר אבל לפסול
•ית מגזירת הכתוב לא מיפסל עד שיהי' נקרא רשע דהייט לאו שיש בו מלקות דכתיב והי׳ אם בן הכות רשע
ל עי־־ל דהרמב״ס סובר כרמ״א בסי׳ ליד דחפי׳ בלאו שאין בו מלקות מיפסל מיהת מדרבנן לעדות וסוגי׳ דס״פ
נס י״ל דאקרא קאי דכתיב עד חמס וכ״כ ביי בחו״ח סי׳ ל״ד דנראה דעת הרמב״ם כהרמ״א הנ״ל אך לכאורה
ז טל הלי דהא מבואר בכ״מ פיי מעדות דין ד׳ דלהרמב״ם חמסן דקרא היינו גנב או גזלן וא״כ ע״כ גיש״ס
'פ הכונס אברייתא קאי רתנן בפרק זה בורר הוסיפו עליהם החמסנים דמיפסלי מדרבנן ונשמע ממילא מסוגי׳
מדרבנן לא מיפסל אף דעבד איסור דאורייתא מ״מ כיון שאין בו מלקות לא
יפ הכונס דבאמר ר״א אפי׳
.סל אפי׳ מדרבנן ד״ל דבאמר ר״א לא משמע לאינשי אסורא בהכי כמו בלת״ח כיון דקפיד לוקח שלא ליקח
שיאמר מוכר רוצה אני אך בליה תירץ החומים שם נכון הוא דברשע דחמס לא בעינן מלקות והביא ראי׳
זרייק ובל״ה הדעת מכרעת כן דהא לא אשכחן דפליג אביי על רבא במאי דסובר רבא דרשע דחמס פסול
בהדי׳ כתיב עד חמס ורקרבא פליג על אביי במאי דלא מצריך אביי עד חמס דוקא וכן צ״ל להפוסקים
:יא החומים בר״ם ליד דבלאו הניתק לעשה לא מיפסלוע״כ מאי דגנב או גזלן פסול הוא משום דשאני עד
 :וחמס דקרא הייט גנב או גזלן ומדרבנן גם חמסן מדרבנן נפסל והיינו היכי שצריך להחזיר החפץ שאין
י לו כהאי דביח דיה בשומר שטען טענת גנב ומשלם דכיון דצריך לישבע שא״ב מכלל דאק החפץ קנוי לו
חיפסל מדרבנן כיון שמחזיק בחפץ של חבירו שמחויב להחזירו או אפי׳ המוכר גומ״ק וא״ל הלוקח להחזיר
!ץ מ״מ כיון שלקח באונס ורק אגב אונסין גומ״ק הוי חמסן דרבנן ופסול מדרבנן מה שאין כן כשקנה החפץ
ון הבעלים אף דעבר על לת״ח לא ־הוי חמסן אפי׳ מדרבנן ושומר שטען טענת גנב ומשלם אף דלא קנה
!ץ ומדאורייתא נמי עבר בלת״ח מ״מ לא נפסל אפי׳ מדרבנן משום דלת״ח לאנשי בלא דמי משמע להו מאתר
שלא חטף בזרוע אלא מעליס חמסטתו לא משמע לאינשי אסורא בהכי וע״ש בתום' ד״ה בלא דמי:
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להרח״ש אליבא דהרמב״ס דלת״ח וחמסן תרי מילי נינהי ועדיין אין מיושב סוגי׳ דס״פ הכינם אלא במאי
לסובל הלמכ׳ס דעכר על לת״ח אפי׳ אמר ר״א אבל אין מיושב הסוצי' במאי דסובר הרהב ם תליה יובין
ז׳ץ אפי לא אמר ר״א ודברי יש״ש בפשע הסוגי׳ דחוקים וע״ין לי דחסתימת לשון הרמב״ס פ י מעדית השמע
דאפי׳ אמר ר״א נפסל מדרבנן ואפי' לא אמר ר״א לא נפסל מדאורייתא לכן נראה דהרמב״ם סיבר דהיא פליגתא
לאמוראי אס צ״ל ר״א כמ״ש באות א׳ .והשתא א״ש בין אס לת״ח וחמסן תרי מילי נינהו בין אם יז־א הילתא
היא מדאורייתא דמ״מ מדרבנן איכא בינייהו דלא מבעי' בהרבה עליו ריעים דהוי תרתי לטיביתא שהחפץ קניי׳
לו וגס לא חטן* בזרוע אפי׳ מדרבנן לא נפסל ואפי׳ שומר שטען טענת גנב שאין החפן קטי׳ לי ה ה כיין דלא
חצוף לחטוף בזרוע אלא מעלים חמסטתו לא משמע לאינשי אסורא בהכי (חמסן דמיפסל מדרבנן היא אפי׳ היכי
שהחפן קטי׳ לו אלא כיון שתצוף לחטוף בזרוע דלא כהסוגי' דס״פ הכונס דממאר שם דאם אמר ר א כיין
שהחפץ קטי' לו לא מיפסל אפי' מדרבנן ויצא לו להרמב״ס לאפוקי סוגי׳ זו לבר מהילכתא מהה דתנן בברייתא
פרק זה בורר הנ״ל הוסיפו עליהם החמסנים דלפי הפוגיא הנ״ל ע״כ הברייתא מתוקמא בללה אמר ר'א דלא
קנה החפץ א״כ הרמב״ס דפסק כמ״ד תלוה וזבין ז״ז אפי׳ לא אמר ר״א דלא כהסיגי׳ דס״פ הכינם .ממילא נשמע
מברייתא דאפי׳ היכי דקנה החפץ נמי נפסל מדרבנן דלא כסוגי׳ הנ״ל וא״ל דלמא ברייתא מייר ,שמם מ דלא
קנה החפץ דז״א כדמוכח בסוגי׳ דס״פ הכונס דע״כ אין לחלק בכך והכי נמי מסתברא דאין לפסיל הליקח בשביל
שהמוכר מם״מ מאחר דבשעה שקנה הלוקח לא ידע שהמוכר מס״מ .ובזה מיושב נמי קושי׳ לה מ רפ ד מאישית
והרח״ש דף ב׳ ע״א על הרמב״ס פ״י ממכירה דין ה׳ שכ׳ דבחמסן צריך מס'מ והוא עד סיגי׳ דם פ הכינס
ויותר מתמיהן על המ״מ שכתב דסוגי׳ הנ״ל הוי סייעתא להרמב״ם והקשו כן לפי הבנתם דלא מיקרי חמסן
כשהחפץ קטי׳ לו ובאמת זה עד משמעות לשון הרמב״ס פ״י מעדות דמשמע מסתימות לשוני דלא מיידי כלל
במס״מ וא״כ החפץ קטי׳ לו זאפ״ה קרי לי׳ חמסן שיופסל מדרבנן .זהיינו דלא נהפוגי׳ דס״פ הכינם דאם החפץ
קנוי׳ לו לא הוי חמסן והיינו כמ״ש דהרמב״ס הוכיח דאין הלכה כסוגי׳ זו .והמ״מ אין מביא ראי׳ מסיני׳ זו

אי

גזלן כמש״ל בשם הכ״מ פ"׳
אלא להא מילתא דאפי׳ נותן דמים מיקרי חמסן לאפוקי חמסן דקרא הוא רק גנב
מעדות אליבא דהרמב״ס ועולה יפה שיטת הלמב״ס בס״ד:
------------------------------------------------------

מהרח״ש

מודעא רבא

מודעא זוטא

ג ל^י

הכנת המ״מ רפ״ד מאישות דדעת הרמב״ס ג ךן£״ £הקשה על הראב״ד למה במכר אק־ מצדן
לומר ר״א ובקדושין מצריך לימד ר״א וכתבת
דהוי זבינא אפי׳ לא אמר ל״א קשה מסוגי׳
דהכונס וזה יש ליישב לפי מ״ש היש״ש שם סי׳ ל״ו ישוב לזה באוש א׳ עי״ל דהראב״ד הוי קשי׳ לי׳ קיכי׳ התיס
דקושי׳ הגמרא קאי הכי אי יהיב דמי חמסן קרית לי׳ ב״ב דמ״ח א׳ ד״ה אלא ל״ל קרא בקרבן לנן היני<
דבמכר אי! צ״ל ר״א יאצטר
והא א״ר הונא מלוה וזבין
הקשה דברי הט־ט אהדדי דבריש ם׳ר מאישות קרא בקרב; דצ״ג ר״א ול'
ז״ז משמע דג״כ לא מיפסל ג
כתב כדעת הרטנ*ם דהוי זבינא אפי׳ לא ילפינן מכר מקרב; דממינ
(דאל״ב הז״ל לפרושי דמיהת
הוי חמסן) .ומשני הא דאמר אטר ר״א ומדברי הט׳ט ם־א מגדלה דין «׳ טשטע שהכין לא ילפינן מאסירא כמ"
ר״א כלומר כיון דמדקדק כוונת הרטבים כהרשב׳ם באות א׳ דלא הוי זבינא אא־כ באות א׳ אבל גטין וקדוש
דמידי דאסירא היא ילפי׳
אטר ריא תרע:
שלא לקנות אפילו בדמים
מקרבן דצ״ל ר״א (יב«כ
עד שיתרצה לא הוי פסול
אבל היכי דאנסוהו ולא כפוהו שיאמר ר״א הוי חמסן נמי דאצ״ל ר״א י״ל דהיינו רק לענין שהמכר קיים אב
ופסול אבל זבינא לעולם הוי זבינא אפי׳ לא אמר ר״א מ״מ אסורא קטביד אי לא אמר ר״א יעמ״ש בזה כבי
ואף דהוי חמסן י״ל כמ״ש באות ב׳ ד״ל דהרמב״ם אאמ״ו הגאון ג״י) אך בזה לא הונח למה לא מצד
ססק כאביי דאי עביר מהני וכן ר״ה או כחירן המ״מ הראב״ד ר״א בחליצה עי״ל דהראב״ד סיבר דרק בקדיש
שהבאתי שם ובזה מחורץ קושי׳ לח״מ ספ״ב מגירושין צ״ל ר״א מדרבנן משוס דהוי קשי׳ לי׳ לישנא דש"

הרש״ך

דבגט וקרבן מצריך הרמב״ס שיאמר ר״א ובמכל לא

ב

מצייר

ב״ב

דמ״ת ב׳ דקאמר ■ באשה ודאי דלא הוי קידש
דתיבת
2
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להפוסקים דאצ״ל ר*א נראה דמהני מגז דמס״ת לן להמציא פלוגתא רחוקה כולי האי בין הרשב״ם לש״פ
דאלו לסרשלם אפיי חזקה בעלמא ליכא אלא הוי ספק שקול איך נאמר לש״פ דמי אפי* אגן פקדי דדי* לן לומר
לש״ה דהוי חזקה בעלמא • ונאמן מונו להחזיק בחמ״ק • וא׳*כ אס לא אמר ר״א המכר במל לכ״ע " להרשב״ם
אבל אם אמר ר״א המכר קיים לכ״ע דלברים
המכר במל משום ללא אמר ר״א ולש״פ משום דנאמן כמגו *
שבלב לאו דברים " ועמ״ש באות ל״ כדעת העימור בשם רה״ג ועט״ש בזה באות ו':
.
צפי מ״ל יצא דין חדש " דאפי׳ צפי המבואר באות ה׳ דעת הריכ״ש במגרש ע״י אונס אפיי
נמנו לו מעות לגרש לא הוי גס דמאן לימא לן דמחיל אונסי ,אפי‘ בתרקבא דדינרי * היינו דמידי
הבל מ״מאסאערר״א הוי גיסא מעלי דדברים שבלב לאו
ספיקא לא נפקאונמקמינן אותה בחזקת א״א♦
מילתאהיא»
ראיתי בש*ג בסס ריא״ז פ״ סמגרש של סברתי סנ״ל דכשאומר ר״א הרל דברים ש בלב " אלא לאפ״ם נ׳
בעשוסו שלכ״ד לגרש אפי״ נשנו לו מעות ואמר נמי ר"א לא הוי גט וצ״ע ״ ועמ״ש על הש״ג מ״ל באוון
קל״ל 1
ך״ג לענין מומר שאנסוהו לגרש ועיי מסרי״ק שורש פלג סובא מ״י אס״ע
ןע«*" רפ״י ממכירה כי בשם תוס״דצ״לר״א• וק יש ילהוכיח מתוס״ ב״ב דמ״ח א* ד״ס אלא " שהקשו
ל״ל קרא בקרכן» ומאי קושי" הא איצמרך למכתב לרצונו להורות דצ״ל ר״א ואי הוי כ׳ לרצונו לחוד
סד״א דאין ספון אותו כלל כמ״ש תוס׳ בר״ה ל ״ו א״ * וכן תירץ באמת בת״ח קושי סתוס׳ " א״ו סחוס' ס״ל
כפשטא דש״סס״פ הכונס דבמכרצ״לר״א • וס״ללתוס‘ דהיינו מסברא חיצונה דמקרבן ליכא למילף לממונא
טאסורא לא ילפיק כמ״ש באות ג׳ " והיינו נמי טעמא להפוסקים דבמכר אצ״ל ר״א דע״כ ס׳ ל דמקרבו ציכא למילף "
ושפיר מקשי מוס ,ל״ל קרא בקרבן וכ״מ קצת בתום׳ סנהדרין דך״ס ל ד״ס מעיקרא דבמכר צ*ל ר״א«
י

ולכאורה

מוידעא רבא ב

:מהרח״ש
מוידעאזוטא כ
לסייע נב לפי
ב יע 1להבין מ*שלקראב״ד דצריך להחזיר סתפץ
כשלא אמר ר״א " ולכאורה י״ל

המת «ףמ פ״ד מאישות דהרמב״ם
סובר תלוהו וזבין׳ >״ז אפי לא אמך ר״א "
,פרבאילכל מידי לאער רחמנא לא תעביד אי עבידלא ק׳ קושי המ״מ פ״א מגזילה הא בלא אמר ר׳ א הוי
מסר• כמ״ס כמד אאמ״ו הגאון נ״י ללחות הראי חמסן וכל מידי לאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא
חסני ( בשלמא אי אמי V
שכי סמ״מ מגזילס ״ וס״נ
עבר על לת״חמשא״כ כשאמר כ היימב״ם פ״אמגזילהב׳ כל החומד מ׳ אףדמ״מ עבר על לתת
ואע״פ שנתן דמים ת״ז כלא תחמוד רל אי עביד לא מסני VJ5
ר׳ #צא עבר מל לת״ח כמ״ש
יש״ש ס״פ הכונס לחלק לערן ואין לושין על לאו ודו מפני שאין ט מעשת; ע״ז דליכא צאו על גוף סקנין אלא
ק יחלק משיג הראכ״ד כ״ השגות :א׳י ז״ל ולא אמי  .על ההשתדלות כמ״ס סמ״מ c
פסול לעדות
הראב״ד לערן אם עבר כלל רוצת אט :ב׳ י ז״ל הא הוי מעשת מת שלקח ומס שתירץ המ״מ כמו דמהני
דכשהלוקח מדקדק שלא לקנות הכלי :אבל הול״ל מפני שחייב להחזיר חחפץ; שנוי בגזילס אף דאסור לגזול
עד שיתרצה מוכר אין עויר ומפ' המ*מ דהראב״ד סובר דתא בהא תלי" אם ונשמת ס׳,נ מהני מתן דמים "
אם יש להשיב כדאיתא בתמורה
בלת״ח ״ ולח בתוספות קנה החפץ אינו עיבר כלת״ח :א״כממ״ג
סנהדרין דף להב׳ ד״ה

החפץ

את הגזילס אשר גזל
שלא שג^ל והוי גזירת הכתוב

כעק

קנח

משא״כהכא מללסא

וי״ל

ואי

אמר ר״א הרי הנה החפץ • ולי:אלת״ח
יחי* לאי שיש
אמר ר״א הרי רא קנה החפץ

מעיקרא דהשאמר ר״א אין
עובר * אבל בלא ר״א כיון כו מעשה והול׳׳ל שצריך להחייי*
דעברעללת״ח

לא ד״לש״ס לאמרקרא

והשיב

המכרמול ■

לרבאדאיעבידל״מי אך אפשר דלאביי כמי דהעפר כמ״שסמלח פ״ה ממלזס דין א" בשם עסר״שיפס
ונ״מ דסרמלם ע*כ פסק עאביי בתמורה דאי ערד מהר
קיים מ״מ צריך להחזיר המפץ כדי לתקן הלא?
כדלקמן • ורמלם לסובר לא*צ להחזיר החפץ י״ל דהיינו מדפם:ן סרמלם גט שנכתמשבח פשר לגרש בו " וכ״כ
לשיטתו לסובר דהוי לאו שאב״מ ולא אפכחו שיסי׳ צדן ללח פ*ז מכפלת דץ ס׳ • 3ן ר*ם י״ל דפסק כאביי
ל5ן
לתקן
II
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מודןןא רבא ב

טוזרח״

לפן סופי סלוהמיוז״ו • ותאדסגכרנמירז $״ל
דצמא סוינו דוקא אס אמר ר*א דסא רכא שובר אי
מגיל לא מסט י ואפשר לומר ז לדידן מונח דא*צ לומר
ר״א ולרבא שפיר י ’ל דצ׳ל ר*א " דמה תוש׳ ב״ב לן>
ברח א" ד״ה אלא • מקמי*

מדעא זוטא ב

נ

וכסיק1םל*נ«ר

לחמוס&אואלא מישבומלקוק
נושמות אכל לשוטס הראג* ל ז®' לאו מגש מ מעשם
י״ל דצרין להחזיר החסן כדי לממזר ממלסוס י סא
דמא מודה בשדם סתם דסני זכיגא ולא אמרינו אז
עמד לא משני לל כמ״ש

וא>ת כיון דמשברא ידעינן

קנה ומשום הטאיןלוקת :אכלחרשב״ם ס*ל

כמד אאמ״ו ®און נ*ז דלרב".

מאי

אעפ״י שקנה החפץ אם אמי ר*א מ״טעכהמל
לת״ח מפגי השתדלותי לקנות א"בלאעכרעל
לקיתת החפץ והוי לאו שאין בו מעשת דלא עכר
יק על ההשתדלות ולא מבי למימי המעם מפני
שבייך להחזיר החפץ דכאמת אין בייד להחזיר:
והקשה הרש*ך ח״א על ההמב״ם מש״ם דס״פ
הכונס מאי !פריך התם אהאדקאמי חמסן פסל
לעדות הא אי״ה חלוח מבין וציני* וטנא :הא
להימב״ם אף דהוי ומנא י מ״מ עבי על לת״ח
לפי הכנת המ מ ומאי משני הא ראמי רובה
אגי דנא לתימכ״ם מבל מקום עני על לת°ח :
תשלומי דיש חילוק :דלאו דלת״ח תוא :על
ההשתדלות :מה עמיך אפיא כאשי י*א וקנה :
ויזת
אבל חמסן לא הוי יק זח שחוטף כזרוע
ג וזסגלא כהנמיי" בשם
חלי* באמירת י: if
ריב״ש של דחמשן וצא חקשד חדא אוא) וכן
מתום" כבא נמיעא דף ח׳ כ׳ ד״דז כלא דמי משמע
פהימכ״ם דחמסן ולת״ח חיי מילי נינתו:

דוקאבדאמר ׳
י
-------מצה ׳אט *
היינו

דאגב .אונסי" גומ״ק

קרא
איצטרך גבי קרב
פיו 1אותו ♦ ול הלח*מ פ״ד
למטן

מאישך למזה הוכיח הרמנ״ם
זיבזבעא אצ״ל רוצה אני וגבי
שלגו אשמעינן קרא לצריך
ממר ר״א דחצ״כ הוי זבס
<א#ים תועבה •  onהיינו
לדידן דלעולס שלוה וזגין ז*ז
אהלרףא דמקלק בין שדה זו
כשלש שאס בל?ז ל״ק ק'
דשפיר איצמרך קרא
קרא משמעי
«ק5יבן ״
בין מדר בק בנדבה ממי הוא
לחומי והרי עלי א"כהכפי*

היא בשסם שיביא קרה זסוי

כמלה ששם אבל בנדבה שמא
$רי זה א’כ מפין אותו שיביא
ארבו זה ובכהיגלרבאבמכר
» סט 5ביכ 6המ*ל קרא תקרבו כה״ג מסט לטמא ל*'
בכלרס" ולעולם לרבא בעינן ד^א דאז לא הוי חמסן
כדאיאא בם״פ הכונס«
דהאדאממסשס מהי״איפס דדעתהרמל׳ם
* • דהלפה כאביי •' אף דבכ״מ הלכה כתא סכא
יש לשסות כאביי מ^עמאשקאמל .שלמודא בתמורס דיו
ש* במאי קמפלגי אטי ולבא כשימי מנה וטון דאנן
לזייע שינוי קונס ממילא נשמע .דאילכתה כאטי ג זכ*כ
בשרת נתלה ליהושע סי״׳-יא ׳) וכ״פהגאץ המנוח מר
וצמח זל*6ה שסי•' ’אג״ד בק״ק אה״ו|סביאו שארי הגאון
מו* יחזמאל סלוי לנילא בספרו ננ*י חלק אה״ע שאלם
ע״ו * ולכאורה עלס במחשבה לפ ,פי* אחר בגמרא *
דסנס סתום* ב״ק לפ*ס ב* ד״ה הו ולא שינוייהן ;מקשי
חימאדבפמיר נפמא צי לרבה דשמי קונה מקרא אחריכא
מאשר גזל כעץ שנזל יקזור • ,ותירצו דלקמן מיירי ממי

וד»

החוזר לכרייתו י ואימת

הח״רל תינהא * 2
«וכ« דש<ו
מןןי ,6ל

גזל וצ׳'ל לאתי להורות דשנוי המיז׳ קונס אבל לרבא דאי
־עמד לא מאט1א מוכח ׳מקרא זכן ולא טטייסו דשמי
קונס ■p&bi Wדשא בתי מע וטתן אפי למצי

דאז לא עבר על לת"ת *
או כמ״ס המ״מ לב«?
לכ״ע מסט כמו בשמי מזיל*
אצא דהמ*מ ©ובא טזן לעסק
אין צמך לסשזיד סחפז ואין
מוכמן להראכ״ו דמי צאו
שיש מ מעשה י״לאףדמהט
מ״מצריךלהמזיר החפץ לדו
לשמור מעונש מלקוש ותא
צא קאמר אלא דהמכר קל
אבל מעטן מזרת השפן לא
מיירי* ונ״מדאם המכר חל
אין יורדין לנכסיו ואם קלע
מאשהאומ&ר אונמן סכל
שריר וקייס רקמפין אמ1
בשוטים שיחקן הלאו בחזרש
הספן • והי" מחא כמי לס*ז
למה כאן מצריך הראב״ד
הרש״ד
שיאמר ר״א ובפ״י ממכירה אין מזכיר סראב״ל ר״א •
ומבחיבזס באוש א* ולפי הנ״לטחא בפשיטות לכאן
נמי לא קאמר לי׳ הראב״ל אלא לענין מלקות שכתב
הרמב״ם דאון לוקה משום דמי לאו שאב׳נו ע״זכשב
םראכ?ל דמי לאו שיש בו מעשה ואפ״ס לא צקי מפט
קצריך להחזיר החסן מס״ט גופא כדי לנסוקי ללאו
אשא׳׳כ כפיי ממטרה ללא מיירי אלא למטן קיום ס«5
אצ*צ רוצה אני • ונ’מ מ" ל או נ״מ כשסלוקת מצנח לא
דסלוקח
אנמהו בכלום אלא אחרים אנסוהו באופן
לא עבר על לש•ח * או כהאי ‘ללקח מסיקריקוו וחזר
זלקמ,מבעה״ב שכתבתי באוש א׳ דהלוקת לא אנסומ
כלל רק אמר לי׳ מטר לי קרקע זו שקנית מס&יקריקק
והמול מעצמו ירא לנפשו מהסיקריקוןמה״ג נראה ללא
עברעללת״ח או בלוקס נכרי או קטן דלית בסו לאו
א״צ למחזיר החפץ • וסעי* מרפ הטנס נמי לא מצרך

י’* משום ןןייס

?5ם

שלוי" בהלאו אס איש* ללאליי
לפ׳*ז שזרח הספן -
.ממשא— ,
אישא לחזרת שחפן ‘ואי לא לא* אבל המ״משכ׳ וז״ס
דעת הת רל מפני שאמר ר״א מקחו קיים כר וכיח שד
אאבולאז עכ״ל* מפאר שמץ דעשסראב״ד צסיע
דסצאו
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טודעא דבא ב

מודעא זוט#ב
מלאו מאיי מזח! סמפן זכ״מ בסדח״ש • ולדידסו
ביתא בפשיטות סא זסובר תא מדס סתם דהוי ונינא
דל׳״ל אי עביד ל״מ דכיון דהוי מינא לא עבר כלל ? אלא
דלכאורס אין מרימם מוכרחים די״ל נמ״ש •  .הלא
הלאו לא סי׳ צריך להחזיר החפץ דהרי מא גומ״ק ״
ואס״ס קרי לי* סראב״ד לאו שיש מ מעשם סק דאם לא
לקת החפן אין עובר בלמ״ח על ההשתדלות לחוד נמ״ס
סרמכ״ם שם הילכך כיוודלא פגי לעמר בלאו עד שיקת
מופץ קח לי סראב״ד לאו שק מ מעשה דהיינו
לקיחת סתפן»
אמר העיזו נראה דברי סמ״ממכרמי מסא
דפריך סלם על רבא בתמורס ד״ז אי מסא
מגן סצעציסועשאןכציםמשצםכשעת מזילה ומשני
ש״ס 7גלי קרא אשר גזל כעין שגזל ופריך לאמי אשר
מלל״צע״ש ,וקשה דליפרך מעיקרא עלרבאנמי
מגופא זקרא רל 7ל רחמנא זסשיב את סגזילס סא אי
עמד ל*מ א״ז אה דהוי ידעינן דצריך להחזיר מזילה
משוס דאי עבי 7ל״מ אכתי סי׳ לוקס אי לאו דסנתוב
חייממזרס ♦ זק מוכח סתם לס א* דפריך לתא
מאונם שגירש ע״ש ולא פריד נדת כלל מכל לאו מיתק
לעשסדלילקילרבאדאמרמסדלס מסני לקי משוס
דעבר אעימרא דרחמנא * א״ו היכי שצריך לקיים העשה
משומא צא לקי גס לתא אף דעבר אמימרא זיחמנא
דע״י סוס סעשס סוי כאלו נעקר הלאו זלאןקשי׳ לי•
אלא מאונס שגירש למאי דצא יזע סא דמשני דכתיב
כל ימיו מעמוד וסחור קאי והי• סמר סא דמחזיר הוא
משוס דאי עמד ל״מ ושפיר מקשי דלילקי • ע״ש בתוכו
ד״ס מיתיבי " א״כ סראב״ד של דאין לוקס משום שצריך
להחזיר סחפז עיכ מס שצריך להחזיר החפץ אין הטעם
משום דאי עמד ל״מ וכן א״ל לגס לאמי צריך להחזיר
החפץ כדי לתקן הלאו דלא אשכחן תיקן לאן ע״י קיום
סעשה אלא כשהוא צריך בל״ס לקיים העשס אז גם הלאו
המתוקן ע״י קיום סעשס משא״כ סכא אי אמרת דסמקח
קיים וא*צ לקיים עשה לסמזיר החפץ • אפי׳ כשהוא
מחזירו אין כאן תיקן לאו ואפשר א*צ כלל לתקן הלאו
ע״י חזרת החפץ כיון זלא אשכחן דחייבו רחמנא בכך "
ולהבנת סמ*מ וסמך ש מ״שהראב״ד דצריך להחזיר
החפז ע״כ הטעם סוא משום דלא נומ״ק " ועמ״ש כבוד
אאמח הגאון נ״י באות י״ב בדעת הראל׳ז מאונס קטן
אין גימ״ק נולי סאי כמו באונס גדול " אבל לסאומרים
דאדרבס באונס קטן גימ״ק טפי מנאונס גדול יש לומר
דככש״ג שסרבס עליו ריעים לא תשיב אונס לבטל ממרס
אצא מי בכלל אונכא חפשי׳ דלא מי מצי כייןש נפשי"
להעיז נגד ריעים אסירם ואין ממי מתבטל אלא באונכל,
דאחרינא כדאיתא בש״ס ופוסקים דאפי' אם

אבל

גלד

ורשאי לשמת ששיר מסגי שמי אשל מזילה הא דלא
משוס דא«ר
מסל שינוי ממקשי תלנמדא בחמורה
לשנות מש״ה כעי קרא כמו שחיק הגמרא כתמורס
דלתא גזירת סכתוב הוא ולעולם שינוי סחזזד אין קונס "
וא״ל ל״ל סן ולא שיגויסו ח״ל מקרא דאשר גזל די״ל
או דשאני גסס דמאיס נא מסגי שינוי או דאיצטריך סן
ולא ולדותיהן 7תרתי שמעת מיני י לפ״ז יש לזמר דס״ק
סש״ס במאי קמפלגי ששינוי קונה\ רצסוצומר סינוי החוזר
דלתא אין קונס ולאביי מוכח מייתורא דאשר גזל דשימי
החוזר מל קנס  :ויש לפסוק כרבא דנקטיק בכל מקו©
כמתי" כיון דאתי מילתא דרבא ששיר סלימדסילכמא
דקיי״לדשמי החוזר אין קונס • אך ז״א מפירוש אמד
אביידשנוי החוזר אין קונס כזאיתמבר״פ סגוזל ואפי׳
שאין חוזר אלא ע״י מלאכס מרוכס כגון צמר טווי ועש©
בגדים ואפ״ס ס״ל לאמי ללא קנס מדאורייתא מש"©
מס׳ סרמב״ם כרש״י אי שינוי תונס כלל • ואין לסקשוע
אי שינוי החוזר אין קונה לאביי נ״ל קרא דאשר גזל *
די״ל כמ״ש ספני יהושע בתוכו סג״ל 7י״ל דאף דילפיגן
משנוי נעשס גוף אחר מ'׳מ לא נשמע דמלן קנס
דעת הנגזל ע״שי
 njTflגיסי תלמידי סרבני החריף מוס" מאלף נ"*
הקשספלסלח״מ ומל״מסנ״ל אץ אפשר
דסרמל׳ספסק כאביי הא סרמב״ם פ" ו״ג מאישות פסק
נר" יוסף בכתובות דף פ״א ב׳ " סשתאדאמרי ר3נן
דיכם צא ימכור נכסי בעלה המשועבד לכתובה אי הין
לא הוי זבינא וכתב סמ״ע סי" ר״ת דטממא דר׳ יוסף
הוא משום דכל מידי דאמר רחמנא לא תעביד אי עמד
לא מהני ואפי״ באיסורא דרמן * הרי דפסק הרמב״ם
נתאואמיצאלי״אכא דפי'המרע אין מוכרח רק
צפרש״י בימין דף י״ז ב״ • דאיתא החס איל אביי לרב
יוסף נ" בימין פסולי! ואם לסת סולד כשר מס מעילו
ופרש״י אי בעי
בתקנתן אסני דלא תמא לכתחילה ♦
לכתוב גט בלא זמן לא כתבו סופד ולא חתמי שהדי •
והטור בסי' קלונתב ז״ל אבל כיון שתיקנו לכתוב זמן
אס תאמר ק צריכה להביא ראי״ שגתגרשה מקודם •
ר״ל כיון זחיקנו דלא תינשא בלא זמן לכר הערמה ע״ש
 • fmולפרש״י קשה על;רב יוסף למה אין המכר
קייס דל״ל דא״כ מס הועילו בתקנתן שתיקנו דלא ימכור
זסא י״לכמו שתירץ רב יוסף בעצמו דאמי דלכהחילה
לא ימכור וימנעו סופר ועדים מלכתוב ולחתום .זצ״ל
דטעמא דת יוסף כמ״ש ססמ״ע משום דאי עביד לא
מסל" אבל לפי" הטורי״ל לעולםדרב יוסף &ובר
כאביי דאי עביד מסל ומ״מ לא מי זבינא דאצ״כ מה
מעילו חכמים בתקנתן דבהא לא עין התירן דאסני
לא יעמד 4דז*א דסיית .דוקע התם  *Vלנר
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נצא

בזודעא רבא ב

מודעא זוטא ב

ד המתם
זתימת

 ftסל אלא אונסא לנפשי* והמכר קייס»
ערמוסה *ימא לס איימי ראי* שנתגרשס יקודם שזינתס
שנתבארו לברי סראכ״ז אבאר דע•
נמ״ש סמור חס לא שייך הנא• אם כן י״ל לסרמב״ם 1
סרמלס בס״ל• סנס סמ״מ והרמ״ש ר׳*ל
תשרש נסטור דלא בשירן רש״י .זק העליתי בתלושי
לג ימין שס להרמב״ם משרש נסטור ומיושב הרמב״ם דהרמב״ם סובר דא״צ צסחזיר החפץ דלא נהראב״ד •
ולכאורה אץ זה מוכרח 7י*ל לעולם להרמב״ס סובר
בס״ «7
נמיכסראב׳׳ל לצריך להחזיר החפץ אלא דהיינו משוס
לשי
להרמב״ם סובר כרב' אי עביללא מהני ומ״ש כבול אאמ ו הגאקג״י בשם מסר״ש יפס להוכיח לסרמב״ס סובר כאביי
לאי עביל מסגי מלמכשיר סגט שכתבו בשבח יש לדחות לפי לעת סט״ן בחיי׳מ סי* ר׳'ח ע"שי עול יש ללחות ראי*
זו לפ״ל סתוס׳ בתמורס דש ס״ א' ל״ס מיתיבי דאיהקש גירושין למיתה ע*ש * תדע לסא איתא בגיטין לף כ" ב*
ללרבאנמיאסכתבגט על אסורי הנאה לכשר אףדקעבל אסוראעייןח״מוב"שר״סקכ״ל♦ זע״שבתוס״ל*•
בכתובת קעקע • למבואר מדבריסם לגס לרבא אפי׳ אס סי* איסור לאורייתא בכתובת קעקע סי« ,ט כשר ע*ע
אלא לל׳ע על חוס״ חמורם הלל שכתב לאיתקש גירושין למיתס מאי מקשי* תוס' שם דף ו״ א ,ד״סזסשתא ’
מנשבע שלא לגרש • וקצת ראי" יס ללחות ראיוח מכר״ש יפס מסא למסדר סש״ס בתמזרס לאשכזתי נ״מ נין אביי
ורנא ולא קאמר נ*מ זו בכותב גט בשבת • וא״ל אם סרמב״ם סונר כרבא וצריך להחזיר החפץ אמאי לא כתב
זמי סטעס ללא לקי משוס לצריך לסחזיר החפץ " לי״ל סמש״ל לאס מס שצריך להחזיר מופץ הוס רק משוס דאי
עניל לא מסני לקי שפיר מש״ס מצרך סרמב״ס לומר סטעס משוס להוי לאו שאין בז מעשס ♦ לאף אס צריך למחזיר
המפץ מ״מ טון לברצוממכר עיקר סלאו תלוי" בססשתדלותכמ״שהמ״מ״ ועוד אפשר ללטעםהרא3׳ 7למשוש
שצריך למחזיר החפץ לא לקי משכחת מ״מ מלקוח ביו למ״דקיימוולא קיימו בין למ״ד בטלוולאמולו משא״ק
לטעם סרמב״ס למי לאו שאין בו מטפס למולם לא לקי י עיין כיסו פרק ט״ז מסנהדרין דין ל׳ ולח״מ פאן לין
ב״ וב״יאה״עפי״חע״זמ״שבלעמרמב״ס סיטדטטללסעשס׳ גםישנ*מלשיטמהרמב״ס ללא נפסל לעמת
אלא בלאו שיש בו מלקות ולשיטתו כתרו סמתבריס דלא נפסל בלאו שאין בו מעשס אבל בלאו הניתק לעשס נפסל
<מ*ש סתימי* בר״ס ל״ל וכתב הטעם לשאגי לאו שאב׳'מ דמאי ללא לקי הוא משוס קלות מלאו " ואף דללברי
סתומי" יש להסתפק בחל לאו לאיח בי׳ תרתי שאב״מ וגם ניתק לעשס אס נפסל " מכל מקום בצ״ס לברי התומי׳ אין
מוכרחים מס פמ״ש התומי״ להקשות ע״ז מדברי ב״י אס״ע סי* מ״ב שכתב לבסתראת ספח לא נפסל ומ״ש סתומי*
לש״ס דלעולס לא משפחת בי׳ מלקות כתב החומים בעצמו שהוא לחוק לפי חלוקו הג״ל אלא נ" הטעם ללרמב״ס
ללא נפסל אא*כ מיקרי רשע לכו מצריך לאו שיש בו מלקות דאז מקרי רשע לכתיב והי" אם בן המת רשע ואפ״ס
כתבסרמב״םפ״במטועןליןי" שהפסולים מחייבי מלקות אע״פ שלקו עולנסנפסולס על שיעשו חשובס• הרי
אף לסוב אין על אלם זס חיוב מלקות מ״מ לעניו שיפסל אין תלוי בחיוב סאדם אלא בעצם הלאו אס יש בו מלקות
לסט שטר בלאו הניתק לעשה נפסל לאף לאלם זה השתא אין תייב מלקות מ״מ בעצם הלאו יש בו מלקות בין
למ*ל קיימו ולא קיימו ובין למ״ז במלו ולא במלו • מסא״ה בססראת ספק בעצם מלאו ליכא מלקות לא קרע!
,
בי׳ וסי״ אם בו המת רשע לא נפסל«
ז״א לסא סרמב״ספסק תלוס וובין  ftזלאאמרען איעביד למ < ורבא כמי אף לסובר אי עמילי}
אפ״ס סובר מלס סתם ז״ז " דלל טעם בשלס סתם משום דלא סוברר סל אז על איזה שלס " לז״מ
1
לסא בלאורייחא אין ברירה ואזלען לחומרא ועוד בארצי זוזי או היט לסו״מ לאשחמזטי לסובר נמי רבא לזטני"
ומלאי לדוחק גלול לומר ולהעמיד דברי סרמב״ס או לברי רבא רק בהנך־גמני
זבינא מאי אינא צמימר "
שכתבתי דלאעברבלת״ח•
נראה ללפמ״ס הרש״ש בלעת הרמב״ם ללת״ת וחמסו מרי מילי נעהו וחמסן ממיר טפי לחוטף בזרוע
היא הנותנת לחמסן לא עבר כלל על לח״ח דאין מזסירין מס״ל וראי׳ לזה מהרמב״ם שנמנה והולך
מזכיי  P S? !51ל*
כמס אזהרות יש כאיסור א* אט* היט ללא לקי כממאר בר״ש י״ 6משכירוט
v
הימכ 21
3רפ׳׳ א׳ מגניבה וצא בר״פ א' מגדלה י א״ז משוס דחמיר טפי איו מזהירו מס^ ול*
•
ז י
אלא בסרבה עליו ריעיס ולא בחמסן שחוטף בזרוע א״כ לכאורה א״ש סא דטליס
.
מהני משום ללא עבר כלל בלת״ח ♦ ו $דמ"מ קעבד אסורא לאויייטא 5״5יאי גממ 5ד !\3ב
מס״ל " מ״מ כבר הוכיח ספני יהושע בסוף גיטין לאפי׳ באיסור המפורש בתזדס אם צא נלסב בנטו לחו מזלה
רבא דאי עטל מתני• וכן יס להזכיח לשימת סראל׳ז לסובר למזאזרייתא אסור לבטל אימי יט מ
‘ *
למאאם טמל האיפור " .אבל כשעבר בלח״ח י*ל גס לעת סימכ^ט 57יל

אחרי

אך

אמנם
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מודעא זוטא ב
7ס*1

דצא כמנת «o״« " rmוהראב״ל שכתב דאץ עובר בלח״ח מאמר ר*א י גי׳אם ליצא לו מ
אלא לגוף הסברא של ספגטהושע מג? ל״ע לכתשרה ?•&
)9קנס צ״ל להובר דלת׳יס וחמשו חלא מילחא היא
♦ ^הא לפריץ מחורה^ן הרעה על היפה ועל שאינו מינו " ע״ס למונח למי׳ ללא מפ״י • י ואס כן נסתר מנס
 50ל בלעת הרמנ״ם י
ימרח הרח״ש שכתב בלעת הרמב׳״ם דלת״משמסן תרימילינינהו י כ״כ לחלץ אליבא דהרמב״ם סרני"
לס״ע הכונס * וא״ל מהו דהעובר בלת*ח אינו חמסן מ״מ החמסן שבר נש בלח״ח וא״כ עדיין חשה
ספוג'י הלל ♦ לי? כמש״ל דחמסן אינו עובר בלת״ח • או י״לכלאיתא בב״מ דף ה*  *5ללת״סלאינשי כלא למי
קשמע לסו ״ עי? להרמלם אזיל לשיטתו מ״ל ללא נפסל בלאו שאב״מ * אלא ליש לעיין ל״ל להש״ס ב׳׳מ לומר
דלודח לאינשי בלא למי משמע לסו * שוב ראיתי כתומים סי׳ ל״ל סק״ג שהקשה זה " ואפשר למלח בין פסול שבועה
לפסול עלות דלפסול לשבועה מסברא ילעינן מגו למשול לעכור על איסור תירה תשיל נעי לישבע לשקר ♦ אבל
לפשל לעממפסירח הכתוב לא מיפסל על שיש׳ נקרא רשע למיינו לאו שיש מ מלקות למיב והי׳ אס בן המת רשע
מ? י ש4ל דהרמב״ס סובר כרמ״א כסי" ל׳ 7לאפי׳ בלאו שאין מ מלקות מיפסל ממית מלרמן לעלות " וסוגי"
לע*ס הסנס י״ל לאקיא קאי לנתיב על חמס * וכ״כ ב״י בחוימ סי״ ל״ל לנראה לעגן סרמב׳ס כהרמ״א הנ״ל •
אך לכאורה מסס על הב״י להא מבואר בכ״מ 5״י מעלות לץ ר ללהרמב״ם חמסן לקרא סיעי עב או גזלן ואם כן
<לכ הש״ס לס״פ הכעס אברייתא קאי לשנן בפרק זה בורר הוסיפו עליהם החמסנים למיפסלו מלרבנן " ונשמע
ממילא מסיגי׳ לכרפ הכונס לנאמר ר״א אפי' מדרכנו לא מיססל אף לעבד אישר לאורייתא מימ מון שאין ט
מלקות לא מיפעל אפי״מדרבנן ״• וי״ל לבאמר ר״אלא משמע לאינשי אסורא נסכי גשגלה״ח • Ml
לוקק 5לא ליקח על שיאמר מוכר רוצה אני " אך בליה תירץ התומים ס® נכון הוא שברשע מזמ«
מלקולומיא ראי" ממהרי״ח " ובל״ס הלעת מכרעת כן להא לא אשכחן ד&ליג אמי על רבת בטאידשברילבא
לרשע לחמס פסול והא בהדי* נתיב על ממס ו רק רבא פליג על אביו במאי ללא מצריך אפיי על עמס לוקא • וכץ
ךל ל הפוסקים שהבית ההומי׳ בר״ס ל״ל מלאו הניתק לעשה לא מיפסל וע״נ מאי למב או גזלן ששל מא משוס
לשאני על אמס• וחמס לקרא היינו גנב או גזלן זמלרמן בם חמסן מלרבק נפסל ♦ והיינו היט שצריך להחזיר
החקן שאץ קנוי לו מאי לריח ל׳״ה בשומר ששען שענת גנב ומשלם לטון לצריך לישבע סא״ב מנלל לאין החפץ
או אפי* השפר גומ״ק וא״צ הלוקס
סמי לו לכן מיפסל מ7רןט קיוו שמחזיק בחפץ של מכירו שמחויב להחזירו •
גהחזיר הקפץ מ״מ כיון שלקח־ באונס ורק אגב אונסי׳ נומ״ק הוי חמסן לרבנן •ופסול מלרמן " מה סאיןק
מקנה הנן?ץ ברצון הבעלים אף לעבר על לחי׳ח לא מי חמסן אפי׳ מלרבנן * ושומר שטען מענת גנב ומשלם אף
ללא קנס החפץ ומלאוריימא נש עבר בלתיח מ״מ צא נפסל אפי׳ מדיבנו " משום ללת״ס לאינסי בלא למי משמע
להו מאתר שלא חטף בזרוע אלא מעלים חמסנותו לא משמע לאינשי אסורא צספי וע״ס פתום* ל״הפלא דמי t

\

ך*3ן להמז״ש אליבא להרמב״ם דלת*חוחמםןחרי מיצי נינסו • ועדיין אץ ממיץ מגי* דסיפסכונה אלא
?.מאי להובר סרמב״ס לעבד על לת״ח אפי׳ אמר ר״א * אבל אין מיושב הסוגי׳ במאי לסובר הרמב״ס
<זלזה וובץ ז״ז אפי׳ לא אמר ר״א " ולברי יש״ש בפשט הסוני" לחוקים " וע״ק צי למססימח לשון הרמכ״ס פ*י
!ועדות משמע לאפי* אמר ר״א נפסל מדרבנן ואפי׳ לא אמר ר״1א לא נפסל מדאושימא • להן נראם דהרמב״ם
סובר להוא סלוגתא לאמוראי אס צ״ל ר״א כשש באות א* * והשתא א״ס ביו אם •לח׳״ח וחמסן תרי שלי מנסי pa
אם מלא שלתא היא מדאורייתא למ״מ מדרבנן איכא בינייהו ללא מבעי׳ בסרבה עליו ריעים להל תרתי לטימסח
שהחפץ קנוי׳ לו וגס לא חטף בזרוע אפי׳ מדרבנן לא נפסל ואפי׳ ממר שטען טענת גנב שאין החפץ קנוי׳ לו מ״מ
טון ללא מציף לחטוף בזרוע אלא מעלים חמסנוחו לא משמע לאימי אסורא בהט ♦ ומממן לשפם ל מלרבנן $א
אפי׳ היט שהחפץ קנוי" לו ?וא טון שחצוף לחטוף בזרוע " ללא כהסוגי" 7פ״פ הכונס למבואר שם׳לאם אמר ר״א
כיון שהחפץקנוי׳ לולא שפסלמסי" מדרבנן " ויצא לו לסרמב״ם צאפוקי סוגי* זו 'לבר מסילנפא " מהא ממן
בברייתא פרק זה בורר הלל הוסיפו עליהם החמסנים * דלפי ססוגיא הנ״ל ע״ב הברייתא משקמי בללא אמרר״ח
"
ללא קנה החפץ " א״כ הרמב״סלקסק כמ״ל תליה קבין ז״ז אפי׳ לא אמר ר״א דצא כססוגי" דס׳״ס הכונס
.משלא נשמע מברייתא לאפי׳ שט לאנה החפץ נש נפסל ממימן דלא כסוגי* הנ״ל ♦ ׳ וא^׳ל לילמא ברייתא שירי
שמס״מ ללא קגה מופץ ״ לז״א כלמוכח בסוני׳ 7ס״פ הכונס לע״כ אין לחלק בכך * והכי נמי מסחברא לאין לפשל
הלוקח בשביל שהמכר מס״מ מאחר משעה שחנה הלוקח לא ידע שהמוכר מס״מ " ובזה שישב מי ק«ש־" לח?ו
רפ״למ^שוט (סרנרש׳לףב״ע״׳אעצסרמב״ספיי ממטרה לץ ס׳ שש מחמסן צריך «מ*מ 1סוא« 7מגי
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לס״פ יזמים ״ וייתר מתמיסץ עלהמ״משכחב דסוגי*.הנ״ל הויסייענזאלהרמב״ם * והקשו כן לפי הבנתם
דלא מיקרי חמסן כשהחפץ קמי' לי י ובאמת זה נג 7משמשת לקין הרמב״ם פ״י מעדות למשמע מסתימת
והיימדלא
לשונו דלא מייריכלל כמס״מ וא״ההחפן קטי׳לו ואפ״פקרילי' חמסן פיופסל מדרבנן "
כהסוגי׳ 7ס״פ הכונס לאם החפץ קמי* לו לא הוי חמסן והיינו כמ״ש דהרמב״ם הוסת דאין הלכה מזוני"
יהמ״מ אין מכיא ראי' מסוגי" וו אלא להא מילתא דאפיי נוחן דמים מיקרי חמסן לאפותי חמסן
א ♦
דקראהוא רק גנב או גזלן כמש״ל בשם הכ״מפ״י מעדות אליבא לפרמב״ס" מגולה יפס שיטתהרמב״ם

בס״ד«

מורעא רנא
מחרח״ש
ג לפי סבנתהמ״מרפ״ד מאישות דדעתהרמב״ם  3חמ״מ

מודעא זוטא

הקשה על הראביד למה במכר אין
מצריך לומר ר״א " ובקדושין מצי?
דהוי זבינא אפי' צא אמר ר״א קשה מסוגי*
דהכונס ווה יש ליישב לפימ"ש היש״ש שם פי' ל״ו לומר ר״א וכתבתי ישוב לזה באות א• יעי״ל דהראב״ד
דקושי• הגמרא קאיסכיאייסיב דמי חמסן קרית לי׳ הוי קשי׳ לי* קושי׳ סתוס׳ ב״בדמ״ת א׳ד״האלא
ל״ל קרא בקרקר לכן הוכית
והא א״ר הונא חלוה וזבין
הקשרה דברי חמ׳ימ אהדדי דבמכראקצ״ל ר״א ואצטרך
ז״ז ״ משמע דג״כ לא מיפסל
(דאל״כסו״ל לפרושי דמיהות
י דכרישפ״ד מאישות כוזב כדעת קרא בקרק דצ״ל ר״א ולא
«י חמסן) *
ומשני הא הרמכ״ם דהה ומנא אפי'לא אמר ר״א ומדברי ילפינו מכר מקרבן דממונא
דאמר ר׳א כלומר כיון המ"מפ״אן ממלה דין ט׳ משפע שהמן כוונת לאינפינן מאסורא כמ״ס
כמדקדק שלא לתנות אפילו הרמכ״ם כהישכ״ם כאות א׳ דלא הוי ומנא אא״כ יאות א׳ • אכל גיטין וקדושין
למידי דאסוראסוא ילפינן
בדמים עד שיתרצה לא הוי
אמרר״אוזג׳־ע :
פסלאבלסיכי דאנסוהו ולא.
מקרבן דצ״ל :ר״א (זבמכר
ד כתלפויא
נמי דסצ״ל ר״א י״ל דהיינו רק
כפוהו שיאמר ר״א הוי חמסן
ופסול אבל זבינא לעולם הוי זבינא אפי׳ לא אמר ר״א ׳
לעניןשסמכר קייס אבל מטמ אסזרא קעביד אי לא אמר
ר״א ועמ״ש בזה כבוד אאמ״ו הגאקנ״י) אך בזה לא הונת
 q61דהוי חמסן י״לכמ״ש באות ל די״לדהרמב״ם
למה לא■,מצריך סראב״ל ר׳א בחציצה * עי״ל דסראב״ל
פסק כאביי דאיעבידמהני זכןר״סאוכחירןהמ״מ
סובר דרק ?קדושין צ״ל ר״א מדרבקמשוס דהוי קשי׳ לי*
ובזה מתורן קושי׳לח״ת ספ״כ
שהבאתי פס *
לישנאדש״סב״בדמ״חב׳ לקאמר באשה ודאי דלא מ♦
מגירושין דבגט וקרבן מצריך הרמב״ם שיאמר ר״א
ובמכר לא מצריך ר^א די׳'ל כיון דבמכרנמי בלא  .קידושיו דתיבתכאשס הוא שפת יתר " א״ו כהרמב״ס
דבא למפוקי איש שאנסוהו הוי קדושין מטעמאשכחב
אמירת ר״א  ofiדמוי וקינא מ’מ אסוראקעביד א״כ
הרמב״ם היון שיכול לגרשה בעל כרתה * והוי קשי׳ לי׳
בגט שכתבהרמב״ם איך יעשו הכ״ד ודאי דלכתחילה
להראב״ד בשלמא באשה שנאנסה להתקדש ל״ל כ&
צריכין לעסות עצהי״ט בפרט בקרבן שלא יהי' .ובס
סמקלש אדעתא דריק מקדש כיון דחזינן שעושה שלא
רשעי׳ תועבה צריך שלא יפי׳ שוס חשש איסור לכן צריך
כהוגן ודאי לאדעתא לנפשי* קעבד ולא קידש אלעתא
למור ר״א • והא דקאמר תלמודא ביבמות דק״ודבגט
דרבנן כמ״ש תוס' שם ד״ה תינח • אבלבאיש פאנסיהו
י״ל דהיינו כשמס״מ
אי צא אמר ר״א הגט פסול
לקדש חינחדמספיק טעמו שלהרמב״ס דלא קנסינן
ולא ביטל דהא מ3יא עלס מתני" דערכק דתנו מפין
אוחו עד שיאמר ר״א ומפרש לי׳ ר״ש התם עד דמכטל לה להפקיע הקלושין כיון דרבעל חצי למעבד תקנחא
לנפשי׳ אין אנואחראקלי׳ לעקר דבר חורה ומסתבר
למודעא יעיי״ מ״מ פ״ד מימה דין כ"ה « ובזה מקורן
כמי דאין כת ביד חז״ל לעקר דבר הורה בכס״ג • אבל
במי קושי׳ לח״מ למה לא כתב הרמב׳יס בחליצה מעושה
מ״מנימא כל המקדש אדעחא דרבנן מקדש והיכא
כדין דצ״ל ר״א די״ל דבחליצה כתב הרמב״ם לשון
דעבל אם לחצוהו עד שחלץ אס כדין עשה ה״ו כשידה דאפקינהו רבנן לקדושין מיני' משום דאיכו גופא לא
דבדעבד כשר אפי' לא אמר ר״א אם לא מס׳’מ " וכ״כ קידש רק אדעחא דרבנן מדאורייח׳ אין כאןקדוגין כל
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וממס סרמב״ם אין מספיק

ז>

צח

מחנה

ח״ב או״ת סימן לג

בערכין דף ל׳ דילפי׳ מכסף מקנחו אפילו אם באמת שוה
כפלים לכל אדם ת״ל כסף מקנתו ומכ״ש דלא צריך קרא
למעט שלא יוכל לומר לדידי שוה כפלים:

אהובי אמי נ״י לדעתי אינו כן בערכין חקרו אם בשעה
שקנה אותו לא הי׳ שוה אלא נכסף מקנתו והשביח
העבד אח״כ אצל הגוי ששוה מאתים ואותו השבח לא זכה
בו הגוי דלא קונה הגוף של עבד עברי אלא למעשה ידיו
עיין ש״מ שם וא״כ העבד עברי זכה בעצמו בשבחו ורמזה
התורה הגם שהשביח אחר המכירה ושוה כפלים ויבקש
הגוי כפי השווי׳ של עכשיו על שנים העתידים וגלתה התורה
שצריך להחזיר לו רק מה שהי׳ שוה אז בשעה שקנה אותו
ומה שהשביח זכה בעצמו ועיין שם ברש״י שפי׳ בהדי׳
שהשביח אח״כ אצל הגוי אדונו יעו״ש אבל אם יאמר אדוניו
זכיתי בו ששוה הי׳ כפי תרומות מידותיו כי ברכה בו אני
אכפול אשלם כפלים על העבר כי מודה שהי׳ מיד שוה
יותר וגם אוסיף עליו על שנים הבאים ואם בכל זאת
תבקשו לגאול אותו תשלמו לי השווי׳ קמ״ל שלא יוכל לכפול
ולהוסיף דכתיב וחשב עם קוניהו שלא יוכל לומר שוה לי
העבד אלף כסף בעבור מעלותיו רק מחשב עם קוניהו כפי
אשר נתן בעדו וזה יכול יגלום ודוק אבל אם הי׳ העבד
עברי שוה מאה זהובים ומכר עצמו בזול לנכרי בעד שמונים
וששה זהובים א״כ קנה הנכרי מעשה ידיו כאלו נתן לו מאה
זהוביס ואס יגאל יותן לו כחשבון הזה דאל״כ הוה בכלל
יטל ימשכנו ויצא דמבד עברי גופו קנוי לו למעשה ידיו עיין
בב״ק שם בש״ם אבל אם השביח אח״כ או אס יאמר לדידי
הי׳ שוה תחילה יותר מכדי מקנתו ע״ז אמרה התורה וחשב
עם קוניהו ועי׳ קדושין ורמב״ס פ״א ה׳ עבדים הל׳ ט׳ ודוק:
(ה) ואגב גררא ראיתי פלא במכתבך לפי דברי נתיבות סי׳
שמ״ח אפילו אם גזל גוי אסור מכל מקום אין ישראל
מחויב בהשבה רק שיוכל הגוי ליקח מעצמו ואם הניח
בידי ישראל לא הוה שלו יעו״ש א״כ למה לא מלקין על לאו
דגניבה הא הלאו שוה והעשה אינו שוה בכל ויעיין ברמב״ם
פ״ג מל׳ מלוה ולוה והארכת בזה אהובי אחי נ״י הנתיבות
חידש הגזל גוי אסור נלמד רק מן פסוק וחשב עם קוניהו
או מפסוק ואכלת את כל העמים ושם לא נזכר השבה א״כ
ניהו דגזל גוי אסור אבל לא נאמר בו לאו א״כ גם הלאו
אינו טלל רק ישראל ודי בזה לא אחלק באריטת דאין כאן
מצד חומר הלאו רק מפני קלות הגוף אשר נגנב ממנו ולא
צריו לעשות לו השבה אבל בודאי השבה מקני ודל״ב:
(ו) ומל מה שחדשתי דליכא בגוי איסור לא תחמוד ויוכל
ישראל ליקח חפצו וליתן לו דמיו על השולחן דאצל איסור
לא תחמוד כתיב כל אשר לרעך וגוי לא נקרא רעך ונתת
תבלין הדעת למה יהי׳ מותר דהגמ׳ בבכורות דף י״ג חקר
דלמא נכרי כלל וכלל לא ומשני השתא גופא קני ממונו לא
כ״ש היינו שגוי קונה מבד עברי ואמרי׳ ומינה כמו שלא
קנה בו רק השווי׳ היינו ממון מעשה ידיו וגם יוכל לצאת
וליתן לו ממונו ה״ה בכל קנינו של נכרי יוכל לסלקו מן
החפץ וליתן לו השווי׳ עכ״ד דפח״ח הי׳ לי לפלפל מסוגי׳
דגמ׳ ותי׳ שם אבל אני אחפן לעורר על דבר חדש מה נעשה
אם הנכרי עשה כלי מן עץ בעצי יער אשר הוא תיקן וחידש
הכלי א״כ יש לו חפץ בלי קנין או מה נעשה מה שקונה
בכיבוש מלחמה או מה שקונה מן ההפקר או מה שירש
מאבותיו או מה שעמל וזרע והוציא פרי אדמה ולפי דברי
מרן המת״ם ז״ל שפי׳ בדברי רש״י שגמ׳ מקר שלא יקנה
עד שיכנוס דווקא כמבואר בתשובותיו א״ש רק בלא״ה
הדבר נטן הלא לאינשי לא תחמוד בלי דמי משמע רק

חיים

בישראל חידש הקב״ה לא תחמוד אפי׳ בדמים ובגוי הניחה
התורה על שכל אנושי אם נותן דמים ליכא לא תחמוד ודוק:
(ז) ומה שפרשתי דברי מ״ל בענין מולק״י שסובר ג״כ דליכא
לא תחמוד רק אם הגוף קנוי למבירו והשגת מלי דמ״ל
לא כתב שם רק דלא מצא שנקרא רשע אבל למולם עובר
טל לא תחמוד ונ״מ לענין פסול עדות כמבואר במ״ל פ״ד
מהל׳ ריבית הל׳ ו׳ בוודאי טונת דלא תחמוד לא משמע
לאינשא מאיסורא א״כ לא פסול ממדות אבל אי גם רשע
נקרא אז פסול מחמת הלאו דהא באמת דלא בעינן רשע
דחמם והי׳ לי לפלפל אם מצרפים שם רשע אשר הוא מכח
עני המהפך בחררה מם הלאו של לא תחמוד בכל זאת יישר
כחך ואי״ה אשים עיני עליו לטובה כי אינו נוגע כל כך
בנידן תשובותי אם המל״מ מודה:
(ח) עוד השגת מלי דבאמת איכא בגוי לא תחמוד ושאני
בעבד עברי שהקב״ה הקפיד שלא יוכל לקנות בעבד
עברי רק אס יחפן לצאת וליתן לו ממונו יצא וממילא לא
קנה הגוי אותו יותר ולא שייך בו לא תחמוד אבל בדבר
שקנה לצמיתות ברשות אדון הארץ מי שלקח חפצו עובר
על לא תחמוד ומה דילפי׳ משם גזל גוי אסור היינו בק״ו
מה התם שעשה הגוי שלא כדין שקנה מברי שהפקיע ממצות
הקפיד הקב״ה וצוה וחשב מס קונהו מכ״ש בשאר מקומות
אסור לגזול מגוי אבל לעולם איכא לא תחמוד עכ״ד:
אחי אהובי נ״י לדעתי תיבת יגאלנה משמע שגוי קנה אותו
והקרוב יגאל אותו ויעשה פדיון שהגוי קנה אותו
גופו לשימבד ולממשה ידיו מד היובל רק שנעשה גאולה ואם
שישראל עשה שלא כדין שמכר עצמו לגוי אבל לא מצאנו
שעושה גוי מבירה במה שקנה אותו ומפקימו ממצות הכי
יש לגוי עבירות לפני עור אם מכשיל לישראל במצות אשר
לא נאמרו לבני נח די אם עושה עבירות במה שמכשיל
בשבע מצוות שלו אבל לא מל מצות שמצווה בו ישראל וקנה
אותו כדין וברשות רק התורה אמרה שהב״ד יחשבו עמו
ויתנו לו דמיו והוצרך לחדש אם השביח אח״כ לא יותן לו
_____
__________________יותר כנלע״ד_________:

(ט) וראיתי במכתבך חקירה נאה הגם דגזל גוי מותר
אבל הגוי ההוא מותר לתפוס בחזרה ולא עובר על
גזל שיהי׳ חייב מיתה שאזהרתו הוא מיתתו דשלו תפס
וזה הוא כוונת ספר יראים הגם דגזל גוי מותר לא מקרי
לכם דהא הגוי יוכל לתפוס בחזרה ולכם לא הוה רק שכל
מי שיקח אותו יהי׳ גנב או גזלן וכאן אותו גוי יוכל לתפוס
ולא הוה גנב וגזלן מליו ומל כן צריך קרא שאם הזיק
בהמת ישראל לבהמת גוי פטור דלו יהי׳ שגזל גוי מותר
ומכ״ש שלא ישלם לו ישראל ההיזק (קושי׳ זו ראיתי בתוס׳
ולא ידעתי מקומו) אך נ״מ שפעור שאם יתפוס הגוי כדי
נזקו יהי׳ מחויב מיתה עכ״ד אמי הגנ״י גוף הפי׳ מל
ספר יראים נכון בעיני אבל פשיטא דאם תפס משל ישראל
בעבור נזקו חייב מיתה דהגס שיוכל לתבוע בדין תשלומי
נזקו אבל הוה גזלן וגנב מל חפץ ישראל שלקח בעד נזקו כי
חוב נזק הוא אם יחייס הב״ד ועי׳ דבר נפלא בקצו״ח סי׳ א וק״ל:
(י) ואודות אשר הבדלת אם מהני במי שקידש אשה
בהושענא ששוה רק פרוטה בעבור המצוה אשר חקרתי
והבדלת שאם היא צריכה למצוה והיתה נותנת פרוטה בעד
הושענא א״כ היא מתקדשת בהאי הנאת פרוטה כמו באדם
חשוב בקידושין דף ז׳ אבל אם היא אינה צריכה למצוה א״כ
אינה נותנת פרוטה בעדה ואינה דומה לאדם חשוב דהיתה
היא נותנת פרוטה בהאי הנאה רק לאחרים הוה שוה פרוטה
למצוה שם שייך חקירה הנ״ל וכנים דבריך כיון שהיא היתה
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ולענ״ד לפי מה שראיתי בחידושי הגרי״ז עה״ת ההריגה דכתב אצל משה
רבינו שהרג את המצרי ע״י שם נחשב למיתה בידי שמים עיי״ש ,א״ב אין הוא חייב
משום רציחה.
שם

דע דאיתא בכסף משנה דההורג בן נח חייב מיתה בידי שמים.
וכתב המנ״ח דבן נח שהרג צריך ג״ב לשלם דמי הנהרג ליורשיו.

כ׳ י״ג

לא תגנב.

ופרש״י ,בגונב נפשות הכתוב מדבר וכו׳ (מסנהדרין פ״ו) וצריך ביאור
למה התורה קוראת לגונב נפשות בלשון גניבה ולא גזילה .הרי גנב הוא הלוקח ממון
מהבעלים בחשאי כשאינם רואים אבל כאן כשלוקח האדם.ע״כ הוא יודע מזה והיה
צריך לקראו גזלן?
והנה בב״ק נז .נחלקו אביי ורב יוסף אם לסטים מזויין גזלן הוא או גנב ור׳
יוסף סובר "כיון דמיטמר מאינשי גנב הוא" וכן פסק הרמב״ם בפ״א דגניבה ה״ג
עיי״ש וכתב שם הלחם משנה כיון שגנב והוא לוקח בחשאי נקרא גנב אע״פ שבידו
ליקח בחזקה כיון שהוא לוקח בהחבא ומיטמר מאינשי)בתר הפעולה שהוא עושה
אזלינן ונקרא גנב אע״פ שהבעלים ראו שגנב" ולכן גם בגונב נפש יש לפרש
שמכיון שהוא לוקח בהחבא אע״פ שהנגנב יודע מזה הוא נקרא גנב.
אמנם התינח לר׳ יוסף שסובר שלסטים מזויין גנב הוא אבל לאביי קשה ?
ועוד צריך ביאור אף לשיטת ר׳ יוסף לפי מה שמובא בקובץ שיעורים בב״ק ריש פ׳
מרובה דגניבה וגזילה לא ילפינן מהדדי עיי״ש א״ב אם אחד יבוא בפרהסיא כמו
גזלן ויגזול נפש וכי נאמר שפטור הוא כי בתורה כתוב לשון גניבה בגונב נפש?

כ׳ י״ד

לא תחמד בית רעך לא תחמד אשת רעך וגו׳.

ובפרשת ואתחנן ה׳ י״ח הקדיש אשתו לביתו דכתיב ולא תחמד אשת רעך
ולא תתאוה בית רעך.
עיין הגהות יעב״ץ שבת קיח :על הגט׳ אמר רבי יוסי מימי לא קריתי
לאשתי אשתי ולשורי שורי אלא לאשתי ביתי ולשורי שדי (אשתי ביתי ,שהיא עיקר
של בית ,רש״י) דכתב שם היעב״ץ וז״ל :יש לו רמז מבואר בתורה כי בדברות
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ראשונות הקדים בית לאשה ובאחרונות הקדים האשה לומר לך ששוות הן
כדאמרינן בעלמא גבי משה ואהרן שפעם מקדים זה ופעם זה ללמדך ששקולים

הם׳ ?•X
שם
ראיתי לציין כאן דברים נפלאים שכתב עבך המלך פ ,שמות ך /י״ד וז״ל:

וכשרואה לחבירו שיש לו דירה נאה או ספרים טובים וכיוצא בזה והוא מתאוה לזה
הרי עובר על לא תתאוה ואם עושה חס ושלום איזה פעולות שפלוני יתן לו זאת או
שימכור לו הרי עובר גם על לא תחמוד ואם אינו מתאוה לשל חבירו רק כיון שראה
לחבירו שיש לו דירה נאה וכיוצא בזה הוא מתקנא בו ורוצה שגם לו יהי׳ דירה נאה
אבל אינו רוצה ומתאוה את של חבירו ולא חפץ בשום אופן שפלוני יתן לו או ימכור
לו ,הרי אינו עובר על לא תתאוה ולא תחמוד אבל עובר על איסור קנאה שהרי אסור
לקנא לשום אדם בשום דבר אבל צריך שיהי׳ שמח בטובת חבירו ומהרוחתו
וכשרואה שחבירו שיש לו דירה טובה ישמח בזה על שפלוני זכה לזה ויתן שבח
והודאה להשי״ת על זה ואם הוא רואה שגם הוא צריך לדירה טובה מפני שיהי׳ לו
מזה תועלת והרוחה בעבודת השי״ת יתפלל על זה שיזכהו הקב״ה בדירה כפי מה
שצריך אבל לא מצד קנאת איש מרעהו והבן זה מאוד.
וכן כשרואה לחבירו שברכו השי״ת בבנים טובים ישמח בזה מאד על
שפלוני זכה לגדל בנים עבדי השי״ת ויתן שבח והודאה להשי״ת על זה ויתפלל
שיוסיפו לו עוד טובה וברכה ,וגם יתפלל על עצמו אל השי״ת שיתן לו בנים הגונים
אבל יזהר מאד שלא ירע לבבו ולא יהי׳ לו קנאה והתלוננות על מה ולמה לפלוני יש
הרבה בנים ולו אין ילדים ומזה תקיש לכל דבר איך להתנהג להנצל מחאוה וחמדה
וקנאה ובזה תהי׳ תמיד שש ושמח בעבודת השית ופניך יאירו מרוב שמחה ורחב
לבבך מרוב עונג וחדוה ,עכ״ל.
ודע עוד שכתב בחינוך מצוה תט״ז דבל בני העולם מצווים על זה גם בני
נח שהוא ענין למצות גזל .ועיין עוד מנ״ח ל״ח דחוקר אם עובר עליו בפמש״ם.

כ׳ ט״ו

וכל העם ראיס את הקולת וכו׳.

ופרש״י ,מלמד שלא הי׳ בהם אחד סומא ומנין שלא הי׳ בהם אלם ת״ל
ויענו כל העם וכו׳ עיי״ש
ומשמע פשוט דגם מהערב רב נתרפאו כולם ,וכמו שראיתי ד״עם"
הכוונה גם על הערב רב.
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ינוחו נעקור דבר מן התויה והדברים ברורים יעיין עוד תזה מס שנתב
לקמן הלת"ח נפ״ו מאלו ההלכות יעים 5

 fנשל מקצת ידו וכו' כתב תר ,דלענין נט י לאיפסק רני'
9
להקל משוס דייך דדחיה קאמר לה ועוד דה!ה ליה
6פיקא בדרבנן ולקולא ולע״ד נ “ל תו לומר דלא תוקחינן ברייתא שתתיר
אליבא דיחיראה ודוק כנ”ל :

חלק רביעי הלכות נזקי ממון
פרק ד ן

תוסר נהמתו לחרש שוטה וקטן אף על פי שהיה השוד
קשור כתג ה״ה ופירוש רנילו נשור קשוריכיון שרך הוה
ליה אחילתו כפשיעה וקשה דהא י .עינן שיהא האונס מחתת הפשיעה
וכדלקמן נפרק י"נ בת״ח ד״ה התליע וכו':

פרק עשירי א

שור שהמת וכו'דקדק הר נ ז״ל לכתו^ שהמית
למעוטי עשאו שרפה יתפטר בין מניפי ונין
*וקנס ואע״ג דפיק השולח דף מג ע"א כיאה חהש“ם ותדברי רש״י דקנס
דלא נתיב ניה מיתה אלא נגיחה חיחייב נעשאו שיפה ליתא דיכא לא
מצי לאקשויי נכח כי אס ככופר ולעולם דלדידיה נופר וקנס שיין הן ׳תדע
דהא איתא ננבא קיוא דף תג ע״א דליכא קנס אלא כי נסקל השור וכפ
קתא דסנהדרין אימא ושור הנסקל נכ״ג דומיא דתיתת נעלים !התש פור
הנסקל קאמר אף נשוד שנגח ענד וחינה ילפינן דכי היכי דנעליס אס
עפו ט־פה לא מיקטלי הו׳הדין לשור שנגח מני ומשאו טרפה דלא חקטיל
ובדקי "ל גני שור טרפה כדאיתא פרק הנשרפין וכיון שאינו נסקל אק כאן
קנם ודוק הטיב:
פרק יא א וכופר העניים וכו'ואי ענד פרפה ליתניהקנס
דגברא קטילא הוי וכדאיתא נפיק השולח דף חג ע "א
יע״ש ומה שכתב נין שיהיה שוה מאה כין שאינו שזה אנא דינר)לא! דוקא
דינר והוא הדין למנוול וחונה שחין שאינז שזה כלום כדחוכחלהייי'

נגיטין פרק השולח דף חג ע״א ואחרינן נחי נפרק אלו נערות דף מ עני
נדי שלשים עבר מוכה שחין שלשים וזה נדור :יג שור הנסקל ונו'
,ה״ה ענד שיוצא ליהיג ונמצא! עדים זוחחין ע«נה לעצמו והכי איתא
בידושלפי סיף פיקחלק:

3רק יד א

אפילו היה הנוי מלא גזויז וכו'פי'שמלא שסח הכור
דליכא חנטה ונדפי' רש״י נש״ם אכל לעולם איכא

ה

פרק

המוציא מציאה עיין נפרק חמישי תהלנות
פרק י ג כ
טוען דין ט':
פרק יז א אבל ראה אי! המציאה זיו'פתב ה״ה דרב אשי אחר כי
תק־מ יננן בחקוס שאין ד' אמות נישות הרבים ולנינו
♦"ל סתם נראה כהוא סומן על האוק״תא היאשינה דמשחט אף במקום
סי אמות קינות כשנפל לא קנה דהויא אוקחתא דגחי׳וסנה דברי המ״ת
בדוריןדאית לן למעסיק כאוקתתאדסתס תנתידא ולאביב אשי ומה
שדקדק הב "ח מלשון אפי׳אינו דקדוק דנקט לסיןאפי׳משוס הקס״ד דה״א

י'

דכיין דנפל עליה הו״ל כשח שדק נהיאף נד״ה דליכא אחות תיקני לי׳
בנפילה קא משמע ל ,דאדיבה גיע טפי ו4ף נסימטא דאיכא ד' אחות לא
קני משים דגלי אדעתיה וכו' ווה ששתס הרב דאי כדכרי הכפף משני הוי׳ל
לפרושי דדוקא בושות הרכים וכן נראה חמה שכתב כפ' נ' מהלכות ח״ע
גני פאה שנפל עליה דמשחע רחשים שכפל עליה אק לי זכייה נשום חקו׳
לאפיקי כשלא נפל דאז ים הפרש נקסימטא לרשות הרבים זה"נ דוק׳ננפל
אבל אס לא נפל עליה כבר ניאר יינו לקחן בדין ת' וט יע"ש ירוק:

ח

אבל בשדה וגינה אס היה עומד נצר שדהו וכו'נתנ ה״ה דים
שפירשו עומד נצי! ׳בתוכו אבל כציד! ומיצה לו לא יע׳ש ולא נהירא
דכי היכי יבד אמית הוא עומד נציק ומיצה להן ה״ה בשיה ׳מיצה לו :
ואס היה צני רץ כריכו •גמלות מפייחי! לא קנח לי שדהו זלא
דחי לצבי שביר ורץ 4מריו ואינו מגיעו ושאני התסשאע״ס שאינו
מגיע׳ בשדהו יכיל להגיע! חון ,לשדהו־ ׳,שא "נ הנא שאינו יכיל להניען
כלל והלכך אף שיש דעת איזית מקנא איי ככךנ'.יס והכי דייק לישנא
דש"סדקאתר מתגלגל קאחרין שאני תתגלגל וכמונח דחי זלאתיפשוט

יא

מינה ניעייא דאויר שאין סופו לנוח משמע דיקא במידי ומתגלגל קצת
דיחיא דצנישנור וכן דקיק הרבבלשינו שנתב ■הריהן חיוגלגלין וכו׳
אבל נצכי רן כדרכו גיע טפי מאינקי כיין שאינו יכול להגיע! כלל ותדע
דהאע׳כ הביעייחלא קאיאנמלית מפייחין דאב מאי ימינן תתגלגל
קאמית הא גוזלות תפדיתין אינן-אגלנלין יתיפשים נעיין דאוירשאין
סופו לנוח כמונח דחי ־כי היכי ילא קא• אגזלייז מבריחין ה״ג -א קאי
אצנירן נדרכו מטעמא יכתיננאודזק:

ודיבות הובל ומזיק
פרק הו
ישען ני הרב ז״ל ואולי נגרר אתי מיש כפרק כיצד הרגי
קנסא קא חגנית ג כבל וכו' ואין  11ראיה שאיצו קנם זכו' זט״ם הוא ו5״ל

הודה החובל וכו'עיין בה״ה שכתב דאינו רואה מקום

הלכות גניבה
פרק א א

או הגונג תחון כיתי ויו׳רוצה לומר דבגולנ ממון כותי
איכא איסורא דאורייתא אכל לא לאו דלא תגנוב דהא
נש״ם מפיק לה יזקיאי אחריני ועיין נכ״ח ריש הלכות גדלה יעויין שס:
ואין חייג נלאו זה וכו' לא לקי אלאו זה משום דניתן
□רק ז
להישנון ועוד דהוי לאו שבכללות תוספות פיק רייע דף

בפרק המניח את הנד עיש ונפי'החובל דן פ״ד ע"נוע׳ש בתוספות
שכתבו כדברי ה״ה יק" והתם לאו דיקא זע׳ש :

ם

כה ונש1ף פרק אותו ואת נכו:

הלכות רוצח
פרק א

הלכות מילה
פרק א ב

אסיר לגוזלו נתב מרן דדייק לכתוב הכי לומד שאין
איסור זה מן התורה וכריש הלנית גניבה לא משת' הכי
יעיש[ :ט עונד נלא תעשה עיקמה שהשיגו הרא"נד " 11ל ולא אתר
רוצה אכי ורעת האוספת נפרק זה גורר רף כ" ה ע" ב כקוא״בד יעיש :

0רק □ א אע"פי שנתייאשו הנעצים מחנם וכי' דע דינינו פסק
בהלכות גלים פרק כ "ד דיאושיכדי קני אף על גב
דליכא כמי השם ובהלכות איסורי מונח פסק נר' יהודה וקשה סובא מחה
8פםק בהלכות גניבה ייאוש כדי לא'קני ותי׳רש"לניש׳ם דינינו פפק
נדבה דספוקי מספקי ליה כדאיתא במחיה דף ס°ו וכפי זה אזיל הנא
והנא לחוחרא ונפי זה מתורץ דאין פסקרנינו אוקמתא דאוקחו׳ברשותיה

כי״ח מהלכות ממ׳הק דאתיא אליניה דעולא ויבינו פסק כרב יהודה
דינינו לא פסק כר״י ייאוש כדי ק.י חן התירה אלא חדרנק ולחד דקני
מדדנק ציין לפרש המשנה כמו רב יהודה והשתא אתי שפיר לפסק נה״׳
איסורי מזבח דאזקמוה! רב״ן ברשיתיה ודברי הרב לחם משנה הש דחוקי
המת ומה כהקשה דליב יהודה היאן התנו לעקוד דבי חן התורה והיא

קזכית סאו9פ' לא קשה מידי להפקר ניד הפקר אע"כי

המישי י *ו ”^ Iוםנ'י יני ע,ק פיק א׳״הלכו׳פבדיס
רקח׳:

התלגע וכו' עיין חה שכתב היה
מותק ככור כדיניה מה פשוט:
דחלק! המפרשים וכו' ועיין נת״ת ספ״ג חהלניתשכירות:

נ

>^P /׳’

שחתמת הפקירם

יג כל היכול וכו' הרי זה שופך דמים וחייב מיתה כלומר
שגואל הדס יכול להמית! והכי משמע בפי נגמר הדין
דף מ*ט דנבטר יואב ממיתת אנמי נטענה זו ועיין פ״ט תהלכי' מלכים
דין ד זע״ם:
סרק ה ב לפיכך אש לא פייכס כלל או ששחטו וכו' זקשה רהא
לגלות נעינן תיתי דשחטיה בביתא דשישא ולא פירכם
וכדחוכח להדייא חח׳ש ברישא ושמא ט״ס הוא וצ״ל ושחטו ועדיין צ
ואחר העיון נ״ל שסביר הרב דבייישא אינו גזלה משוס דאיכא מיתי
לטינותאוהו״ל כעין סיים דשחא הוא קירב את מיתת עצתוואתיללא
קירב שמא היית נכנסה בחכורה והרגתה! לפיכך אס לא פירכס כלל אף
דשחטיה נביא גולה דאין כאן אלאספקאידשמא בלבלתי הרות או לא
זנן אס סחטיה׳ בביתא דשישא זפירכס גילה דאין נאן אלא ספק א' שמא
קירב את מיתת! א! לא ועל הספק גולה זה נ״ל בדוי נדעת! סל הרב ז״ל
ו או שליח נית דין שהכה את נ’ד כתכ מרן דר׳מפרם
ודוק
דכשאחלויצא היב התכה וכו' ושליח בית דין היינו שהכהאתב"דופז'
ועיין כפרק המניח דף כ"ח ע״א נחאי דאיתא התס ושלחה ידה פרט
לשליח נ"ד:
וכ״ג שהרג וכי'בריש פ"נדסנהדרין מפיק לה חרכתי'
ן
לנוס שתה כל דוצח אפי' כהן גדול במשמע!

'ע

פרק י

פרק

מנחה

מצוד .ל״ז לא תענה

ע«י דרישה וחקירה ,אבל אם מומו לפני כ״י שאינם
מומחים פשימא שאין הב״ר סמוכים שיעמדו אח״כ יוכלו
לחייג אותם מלקות או ממון מכאשר זמם כיון שלא הוזמו
בפניהם ,ואולי גס הנאין הנ״ל מודה בזה ,רק כוונתו דאם
שפירו בזה״ז כפני ב״ד שאינם מומחים ,כשיעמדו אח״כ
ב״ד סמוכים ויזימו אותם בפני הסמוכים מל מה שהעידו
לפני הב״ד שאינם סמוכים יהיו חייבים מלקוח וגם
מכיאשר זמם .אבל גם זה צ״ע לפעג״ן /דכיון דהמירו
שלא בפני סמיכים נהי דשליחותייהו סכדינן מ״מ לעגין זה
לא פנדיגן שליחותייהו ,דאס יהיו גיזומים אח״כבכ״ד סמוכין

חו־עה

צב

»18

יהיו לוקים ומשלמים כאשר זמם ,כיון דכאשר זמם חידוש
הוא אין לך בו אלא חידושו .שויר לאאזל״ל מלוה חקכ״ד,
מסופק להריח שפוסק נד'מ א״ל סמוכין מה״ח ,אם
העידו שלא בפני סמוכים והוזמו בפני סמוכים אם חייבים
מכאשר זמם מ״ש ,משמע דלמ״ד הלכה כרבא דמהית
בעינן סמוכים נד״מ ,ורק דרבנן אמרו ד«י בג׳ שלא
מנעול דלת ,וק בשאר דברים ,בזהי׳ז דשליחותייהו פבדינן,
אס הוזמו אח״כ בב״ד של סחזכין אין משלמים ,דנטיק
דהגמי׳ר יהי׳ ככ״ד המועיל מה׳יח טכ׳ם ,דלא כמ׳יש
הגאון נמהמ״ש /זצ״ע:

מצרה ל׳זז
שהזהירנו דקב״ה שלא לחשים מחשבתינו לפשות תחבולה לקנות מה
שברשות זולתינו שנאמר לא תחמוד (שפול! כ /י״ב);

הר״מ

כתג נפ״א מה׳ גזילה ה״ש ,כל החומד עבדו
כו׳ של חבירו כו׳ והפציר בו ער שלקחו ממנו
אע״פ שנתן לו דמים רבים ה״ז עובר בל״ח שנאמר לא
תחמוד ואין לוקין מל לאו זה מפני שאין בו מעשה ואין
עובר נלאו זה עי שיקח החפץ שחמד כמנין שנאמר לא
תחמוד כסף וזהב וגו׳ חימיי שיש בו מעשה ,והראב״ד
כתב לא תחמוד א«א ולא אמר רוצה אני ,ועל מה שנתב
הר״מ שאין לוקין משים שאין בו ממשה ,נתב הראב״ד
א״א לא ראיתי תימה גדול מזה והיכן מעשה גדול מנמילת
החפץ אכל הול״ל מפני שהוא חייב בששלומין כו׳ .ורבינו
אליעזר מחין ,כתב בס׳ הירא ־ם סי׳ רנ״ד ,צוה הקב״ה
כו׳ ולא תחמוד כו׳ וחימוד נקרא שלוקח דבר בעל כרחו
מחמת שחומד אותו בא עליו בעקיפין שלא כדין ונותן
דמיו אבל חומד במחשבה בלא מעשה לא נקרא חימוד,
ונראה שדעתו כהראכ״ד ,דא״ח רק בלוקחו ממנו ונותן
דמיו שלא כיין ,דהיינו שאינו אומר רוצה אני ,אבל באומר
רוצה אני אינו עיבר:

ובמ^ייה״ח

כתב ,דגם הרמב׳ם מודה דבאמר
רוצה אני אינו עובר ,ומ״ש הראב״ל
ולא אמר רוצה אני ,בא לחזק החילוק שכתב הרמב״ם
בין לא תחמוד ללא תתאוה דלא חתאוה היינו בלב ולא
מחמוד היינו בעשה מעשה .ולקח את של חבירו בלמי,
והראב״ר הודה לו בזה ,וליישב קישית הסמ״ג דאיך יתכן
שתה,׳ א״א דלא כתב בה רק לאו דחימוד קילא מקניינא
דנחיב בהו גס לא חתאוה ,וע״ז מסרן דלאו דחימור
איט אלא באומר רוצה אני ,ומזה מוכח דלא תחמוד דנחב
רחמנא באשה לא חחאוה היא שהרי מל החימוד א״ח
אלא נשהשיג מבוקשו ,וא״כ ממ״נ אם לא נתרצה הבטל
לגרשה והוא כופהו הרי היא בכלל א״א דגט מעישה
שלא בדין פסול ,ואם דבר מל לבו עד שנחרצה ליתא
ללאו דחימוד ,אע״כ דלא תחמוד דאשה לא חחאוה שעובר
טל התאוה אפילו לא השיג מבוקשו וא׳יצ לכתוב לא
מחאוה דמחילא ׳ידעינן לה ,וע״ש שכתב לפרש לשין
הרחנ״ם ,אבל לפטנ״ד נראה ,דאמרינן בהניזק*ין (דנ״ח
פ״א) ,א״ר יהודה אמר רב מאי דנתיב ועשקו גבר וביתו
ואיש ונחלתי ,מעשה כארס אתר שנתן עיניו באשת רבו
ושוליא דננרי הוה פ׳א הוצרך ללוות א׳ל שנר אשחך אצל'
ואלינה שיגר אשתו אצלו שהה ממה ג׳ ימים קרס ובא
אצלו אמר אשתי ששיגרתי לך היכן היא א״ל אני פטרתי׳
לאלתר ושמעחי שהתינוקות נשעללו בה כדרך א״ל מה
אעשה א״ל אם אתה שומע לעצתי נרשה א׳ל כתובתה
ארונה א״ל אני אלווך ותן לה כתובתה עמד זה וגרשה
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הלך הוא ונשאה כיון שהגיע זמט ולא הי׳ לו לפורעו
א״ל בא ועשה עמי בחובך כו׳ ע״ש ,וא״כ משכחת לה
הך דלא תחמוד באשת איש ,כנין שהי׳ ירילו דמהימן לי׳
כבי חרי ונתן עיניו באשתו ואמר לו אשחך זינחה ,דהדין
בקידושין (דס׳ו ע״א) ובאבה״ט סי׳ קש״י וסי׳ קע״ת,
דאי מהימן לי׳ כבי הרי חייב להוציאה וגרשה ,ועמד זה
ונשאה ,דזה מבר אלא מחמוד ממש ,דהא חמר אימה
והשיג מבוקשו ,ונהי דבעלה גרשה ברצונו ,מ״מ כיון דהוא
המעה אוחו ,אפילו להאומריס דבאימר ריצה אני אינו
עובר בב״ח ,מ״ח כאן פשימא דעובר נהי דרצה מ״מ הי׳
במעות .ולפי מ״ש המפורשים ,דהרמב״ם ס׳ל דלא
חתאוה קאי גס על אשת איש ,פשימא דארם זה שתים
רפות עשה ,דעבר מל לא חחאוה משמה שחמדה בלבו,
ולאחר שכעעה אח בטלה וגרשה ולקתה הוא ,מנר גם
בלא תחמוד:
לפי המכיאר דגזלן נחי עבר בלא תחמוד
לכרע ,ה״ה הבא על אשש איש מלבר
דעובר מל לא תנאף ואל אשת עמיתך וגו' ,ה״ה דמונר
בלא תחמוד ,ומ״מ פשיעא דאם התרה בו משוס לא
החמוד לבד ,אינו חייב מיתה ,דלאו זה לאו דוקא בבא
עלי׳ ,דה״ה אס חמד אשת רעהו ועשה פעולה כדי
שיגרשנה בעלה דשא אותה ,הוא נמי עובר בלאו
זה ,נמצא דאין זה לאו מל עיקר טריות א״א ,אבל זה
פשוט דאם בא טל אשת חבירו ,מלבד דטוכר טל לא
תנאף ועל אשת עמיחך ,עובר ג״כ בלאו זה ,וא’כ אשכחנא
פתרא ,לפי המבואר ברמב״ם פי״ב מה׳ שחיעה ,ובפע״ז
מה׳ סנהדרין ה״ה ,עבר עבירה שיש בה מלקות ומיתת
ב״ר כא׳ כגון ששחט או״ב לע״ז אם התרו בו למיתה
סוקלין אותו ואינו ליקה כו׳ ואס התרו בו לחלקות בלבד

ב) והנה

ליקה ,ועיין בלת״מ מ״ש ליישב ,מדוע פסק הרמב״ם,
בחייבי מיתות שיגגין ומלקות חייט וחייבי מיתית שוגגין
וממון פמיר מלשלם ,כיון דגמ׳ חולין מייתי טל פלינה'
דר״י ור״ל בזה ,ואזדו לטטמיוהו כחייבי מיחוש שוגגין
וד״א:
חורפי ,אמרחי בעטם הרמב״ם ,שמחלק נין
חייבי מיתות שוגלן וממון לחייבי מיחוח ומלקוש,
ט״פ הנח׳ מכוח (די״ג ע״א) דחניא א׳ חייבי בריתות

ובימי

וא׳ חייבי מב״ר ישנו בכלל מלקות ארבעים דברי רי״ש
רטק״א כו׳ חייבי מיחות ב״ד אינו בכלל מלקוח ארבעים
כו׳ רט״ק מ״ע כרי רשעתו משוס רשמה אחת אחה

מחיינו ואי אחה מחייבו משוס שחי רשעיות ורייש ה*מ
מיתה וממון או מלקוח וממון אכל מיסה ומלקות מיסה
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אריכתא היא ט׳ רכא אמר אתרו בי' לקשלא ט״ע ל״פ
דאין לוקה ומם כ״ם דאשרו בי׳ למלקוש רי״ש סכר לאו
שנימן לאזהרח מב״ל ליקין מליו ורמ״ק סבר לאו שניחן
לאזהרת מב״י אי! ליקי! מליו ,מינן דרבא לאמר
בכתובות (רל״ה מ״א) ומי איכא למ״ר חייבי מיתות
שונגין חייבי! ט /מפרש כאן דרי״ש ורמ״ק שניהם ס״ל
דחייבי מיתית שוגגין חייבין במלקות ,ורק הא דפשזר הכא
לרמ׳יק משום דהוי לאו שניחן לאזהרת מכ״ר ,אבל
ככה״ג כנק ששמש או״ב לע״ז והתרו בו רק משים אוחו
וא״ב לכו״ע חייב מלקוח ,ומיין בירושלמי מגלה פ״א ה״ו,
איל אפילו כר' יוחנן צריכה לי׳ חמן לשני דברים והבא
לר״א ,וטיש במראה״ס ,לכך פשק הרמב״ס כרבא,
דחייבי מיתות שוגגק פשורים מתשלומי! וחייבי! במלקוש:

 “J1Vאמרתי ,דהרמב״ם הוציא זה ,מהא דאמרינן
נסנהררי! (רס״ג ט״ב) ,טל הא ותניא למבין
להצילה בנפשו תשא אלו חייבי כריתות ורמיבהו ואלו
נמרית שיש להן קנם הבא טל את תו ,פרש׳י כלומר אפילו
בא טל אחיתי כו׳ ואי ניתן להצילה בנפשו אמאי משלם
הרי מיתה ותשלומי! ים כאן ואט׳ג דלא אקסיל פשור
מתשלימין כדקיימ״ל בכל חייבי מיתות ביד שוגגין דנפקא
לן מדחנא דבי חזקי׳ מה מכה בהמה לא חלקת בין שוגג
למויר אך מכה ארם לא תחלוק בין בו' ,אמרוה רבנן
קמי׳ דר״ח מששת כמראה דפנמה איפשר לה מקשלא
ממונא לא משלם טד גמר ביאה הניחא למיד המראה
זו נשיקה אלא למיד הטראה זו הכנ״ט מאיל אלא אמר
רב חםדא מין שבא מל" שלא כדרכה כו׳ רבא אחר
במניחתו שלא יהרננה ור״י היא ריס אמר כמפותה וד״ה
אביי אמר ביכול להליל בא׳ מאיבריו כו׳ ,וקשה אמאי
הקשו מאלו נטרות שיש להם קנס נו' ,ולא הקשו ממשנה
שבסדר זה אלו הן הלוקין הבא טל אחותו דאתאי חייב
מלקות כיון שניחן להצילו בנפשו ,וגס כל האמוראים
שחרצו משנה ראלו נטרוה אמאי לא אישחמימ לשים א׳
מהם לפרש גם המשנה דאלו הן הליקין הנא טל אחותו
באופנים אלו ,ומכ״ש מאיי דקאמר הניחא המראה זו נשיקה
הול׳ל דאפילו למ״ד כן מריק קשה ממשנה דמכות דאיך
חייב מלקוח דמלקוח נתחייב בשמת המראה ,וט'כ רכל
אלו אמוראים סי׳ל דמי דבחייבי מיתות שונגים פמורים
מתשלומי! לר״י ,במלקות חייבים דממלקות לא חזר בו
ר׳ יוחנן ,לכך לא הי׳ ק״ל רק ממשנה לאלו נערות,
ולכך פסק הרמב״ם במלקות כר״י .נחזור לענינינו ,דלפי
מה דפסקינן יחייב ,מיתות שוגגיס חייבים במלקוש ,אשכחנא
פחרא ,דמי שבא על אשת איש יהי׳ חייב מלקות ,כגון
שלא התרו בו משום לא תנאך או ואל אשת טמיחך ונו׳,
רק בלא תחמוד ,דסייב מלקוח ,דלאו זה לא הוה ניחן
לאזהרת מב״ד ,ולוקק מליו:

 /Tfipiיש לפרש מה דקשה צי זה כביר ,כש״ס דיומא
(דפ״ו ט״ב) משל דמשה ודוד למה״ד לשתי
נשים שלקו בב״ד אחת קלקלה ואחת אכלה פני שכיטית,
ופרש״י אחת קלקלה זנחה והתרו בה לחלקות ט״ש רבת מיתת
נ״ד היא בשזינתה ומה מנין מלקות לה ,וראיחי כמהרש״א
בחב מל פרש״י הני׳ל ,וז״ל ר״ל שלא החרו בה טל הזנות
רק על הלאו דהיינו למלקית דאס התרו כה למיתה לא
סיתה לוקה אלא מיתה וק״ל טכ״ל ,דא״כ אתאן לבריית׳
זו רק כרי׳ש דאמר לאו שניתן לאזהרת מיתת ב״ד ליקק
מליו ,וזה פלא ,דחחילח בריית׳ זו מיירי בה רע״ק ,א״כ
דוחק לומר דסיפא דנריית׳ אחאן דלא כרט״ק .גס בס׳
תום׳ יוה״כ ,כתב טל פרש״י ,ר״ל שמלקות שלה מיאורייח׳
שמכרה מל לאו דזנות אבל מי שאכלה פגי שכיטית אין
צאו דאוריית׳ ומלקות דאוריית' אלא מכוח מרדות כו׳
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מ״ש ,וגם דבריו•תמוהים ,במאי יפשיטא לי׳ ,ריש לאו
בזנות א׳א ,דכמיתה קאי ,ואס כוונתו ,דכיון דלא החרו
בה רק משוס מלקות לוקה ,ואתאן רק למ״ד צאו שניתן
לאזהרת מכ*ד לוקק עליו .הו״ל לפרש ולא לסתום.
ומצאתי בס׳ יד מלאכי ,כללי הטין אות חקי״ד האריך,
זב״ה שכוונתי לדבריו ,וע״ש שכתב לפרש 'התיס׳ י1ה״כ,
דמיירי בזנות דליכא בי׳ מיחה רק לאו לחורי׳ ,ולפי
האמור יש לפרש ,דקלקלה היינו אשת איש שזיכתה* ורק
החרו בה 'משום לא תחמוד ,ולא החרו בה משום לא
תנאך או ואל אשת עמיתך ,ולוקה .משים לא .חלומו ד,
וא״ש פרש״י והמהרש״א:
 TSV1יש לפרש הש״ס סנהדרין (ד״מ ט״א) ,ר׳ אשי
אמר כגון דאתלו בי׳ מלקות ולא אמרו ני׳
קטלא וקמיפלגי בפנינתא דרי׳יש ורבנן יתנן מטת בשלשה
משום רי׳ש אמרו בעשרים ושלשה ,וט׳ש בפרש״י ותום׳
שלפ״ז ר'מ וחכמים במשנה ס״ל לאו שניחן לאזהרת
מב״ר לוקק מליו ,ולפי האמור י«ל ,דמיילי נהמרו בה
משים לא תחמוד ,ולא התרו בה משום לא תנאך ואל
אשת טחיתך זנו׳ ,דליקה משוס לא תחמוד וקמיפלגי אס
פני בג׳ או בעינן כ״ג .ואחזצ״ל במצוה קפ״ח ,כתב ג״כ
לפרש גמ׳ זו ,טיס דברי הל*מ ,דבקריכה לנ׳ע לוקה,
וא״כ מי שבא ביאה שחייב מב׳ד ולא החרו בו משים
איסור מיתה רק משוס לאו דקריבה צוקה ע״ש .מיהא
לדבריו ל״ק מדוע לא פרשו רש״י והחום׳ כן ,דייל
דרש״י ותום׳ חולקים מל הרמב״ם ,ום״ל כהרמב״ן
דבקריבה לג׳ע ליכא לאו ,אבל בלאו דלא תחמוד
המפורש ,ודאי קשה מדומלא מפרשי דברי ר׳ אשי כמ׳ש
לזה יותר מורתח מלפרש דר*מ ורבנן דסתמא דמחניחין
יסברו דלאו שניחן לאזהרה חב״ד לוקק מליו ,ללא
נסתמא דמתניתק פ׳ג דמכוח .גס קשה לי ,אמאי לא
חשיב הרמב״ם בה׳ סנהדרין ,גם לאו דלא חחמור בין
הלוקין ,והיינו בבא מל אשת חכירו ולא המרו בה למיתה
רק למלקות:
לכך גלסענ״ד לומר ,להנה הרמב״ס כמן ממם דאין
לוקק טל לא תחמול מפני שאין בו ממשה,
והקשה הראב״ר חדא דהאיכא בו ממשה ,והב׳ דאנואי
לא קאחר הטעם מפני שניחן לתשלומין .וגראה ,להריע
—ס״ל דאע׳ג דאיכא בו ממשה מ״ע מקרי אק בו ממשה
לפטורי ממלקות ,והיינו דכיון דהתורה כתבה אותו לאו
על המחשבה ,לא תחמוד ,נהי דמשכחת בה מעשה ,ובלא
ממשה אינו חייב ,כדחניא במכילתא או אפילו חומד
בדבור ח״ל לא תחמוד ככך וזהב ,טליהם ולקחת לך מה
להלן מד שמשה מעשה אך כאן מד שטשה ממשה ,מ״ע
מדוט כתבה תוה״ק צאו זה רק במחשבה לבד ,כיון
לבטינן ממשה ,דבשלומא לאו דלא החמור כסך וזהב וגו׳
ולקחת לך ,הרי שבפירוש אסרה התוהיק המעשה שלא
ליקח הכסך וזהב ,והא  .דכתבה לא מחמוד ג״כ מפני
שלולא החמדה לא הי׳ בא לידי לקיחה ,ואפשר שכשלקת
עובר למפרע גס משעת החימור ,אבל הכא דאסרה
התורה רק התמדה לבר וזה א״א דילפיגן מכתם ,והטיקר
היא הממשה ,ובלא משה ממשה אינו טיבר ,וא״כ אמא?
צא כתבה חורה בפירוש גס המטשה ,ולומר דכיון דילפיבן
מלא תחמוד דנבי ט״ז והתם כתיב לקיחה ,זע״פ הג״ש

אמרינן כאלו כחיבא ג״כ ולקחת הנא ,דנראה רגיש זו
לא נתקבלה מסיני ,והך דמכילחא היא אסמכתא בטלמא,
לק דקבלו חז״ל ללא תחמוד איח רק בעושה ממשה,
דאל״כ יוקשה במה דמבזאר דבפחוח מש״ס אינו עובר
נלאו דלא תחמוד ,כמ״ש אאזצ״ל בראיות ברורות מגת׳
סנהדרין (דנ״ז ורנ״ט) ,דאל״כ הי׳ חייב בגוזל פחות
מש*פ משום לא תחמוד ,ובל״ת לא הקמור כסך וזהב
וגו׳
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זגו׳ ולקחת נראה דלוקה אפילו בפחות מש״ם .וכן נראה
מלשין הרמב״ס פ״ז מה׳ עכו״ס ה״ב ,ד;תב סתם וכל
הנהגה בא׳ מכל אלו לוקה ,משמע אפילו בנ״ש ,וכ״כ
החיניך במציה חנ״ה ,ועוכר ט״ז ונהנה בצפיון ואפילו
בכ׳ש חייב מלקוח ,וכן מביאר מהא דלא חשיב בב״מ
(דג״ה ע״א) במשגה ,חשש פרועות הן דנהנה מע״ו או

מצפוי ע״ז בפרוטה ,ע״כ דבנ׳ש חייב ,וכן משןזפכמחוס׳
מטת (דכ״ב ט״א) ,בד״ה אלא הכא .ט׳ ,וכן משמע
^,תוס׳ ט״ז (די׳ט טיב) ,בד״ה מכוש כו׳ ,יא״כ אס׳ר
דג״ש מעליא הוא ,כיון דאי לאו נ״ש ה״׳א דברבור בעלמא
יהי׳ עובר ,ואתי ג״ש לומר דבעינן מעשה ,נימא אין
ג״ש למחצה ,וכשם דהחס בלקחת נ״ש פגי ,ה״ה הכא,
וע״כ צ״ל דג״ש זו לא נתקבלה חסיני ,והמכילתא הוא רק
אסמכתא בעלמא ,דחז״ל קבלי ללא תחמוד אינו עובר
בדבור בעלמא .יאפשר כמ״ש הרמכ׳ס ,דכיון דלא חחאוה
היינו בלב ,טיב לא תחזור במעשה ,וא’כ אמאי לא
כתבה חוה״ק בפירוש שלא תעשה מעשה ,וי׳ל למש׳ה
ס״ל להרמכ״ס ,רלהכי כתבה תוה״ק ללאו זה בלשון לא
תחמול לחיו ,נהי דבפינן מעשה ,לומר דלאו זה אין
לוקה סליו ,והא דכתב הרמב״ס ואין לוקין טל לאו זה
מפני שאין בו ממשה ,אין הכוונה מפני שאין בה טשי;
רק הכוונה דליכא בלאו זה בחירה לשין מעשה ,דהחורה
בחבה אותו רק בלשון מחשבה ,אט״פ שא״ע בלא מעשה
לומר שאין לוקין עליו כלאי שאין בו מעשה .ובזה יתיישב
נמי ,מדוע ל׳ק הרמב״ם טעמא לאין לוקין משים שניחן
למשלומין ,לצריך ליחן מעס זה ,דנ״מ דעל לא תחמול
לאשת איש נמי ליכא מלקות ,זנ״מ בלא התרו בו משום
לא תנאף רק בלא תחמוד ,מ״מ פעור ממלקות ,דכיון
לכתבה תורה לאו זה בלשון מחשבה אמרינן דאין לוקין טליו,
אגל אי הוה אמר לאין לוקין משוס לניתן לתשלומין ,ה״א
דנא״א כה״ג ליקה .וטפ״ז י״ל ,ררש״י והתום׳ ,למפרשים
דברי ר׳ אשי ,לר״מ וחכמים יכבלו לאו שניחן לאזהרת
מב״ד ליקין ,ווה דוחק גדול לפרש המשגה שלא כהילכתא,
ולא מפרשים דנ״מ במלקית דלא חחמיד כמ״ש ,ט״כ
לס״ל כהרמב״ם ,דבלאו רלא תחמוד ליכא מלקות כלל.
ובזה נסתר לכאורה מש״ל בפרש״י יומא (רפ״ו) .שי״ר
לאאזצ״ל ,העיר קצת לענין שיהי׳ לוקה בא״א .כשהתרו
בו משוס לא תחמוד לבד ,גם כטיר דבעברים וקרקטוח
יהי׳ לוקה משים לא תחמוד ,מ״ש פלפיל עצים ,ולפח״ש
בפירוש דברי הר*מ ז״ל ,א״ש הכל ,טור ראיתי ,שהמיר
בא״א בל״ת ,דלהראב״ד דברוצה אני א״ט ובלא רוצה
אין כגט גט ,והיינו כמ״ש בשם מעייה״ח ,ונטזהי״ח
כתבתי באופן שהגט גט ,ואפ״ה שייך לא תחמול כגון

והנה

הדשה

בהטפה אוחו:

הרמב״ם כהב בפ״י מה׳ טדוח ,כטובר מל גזל
של דבריהם כגין החמסנים כי׳ ,וכתב הכ״ח
דלא תחמוד בלא דמי משמע וכן האמח ,וממה הגאון
או״ח כסי׳ ל״ר סי״ג ,דהרמב״ם כתב בפ״ק מה' גזילה
אפילו המרבה רטיס על חבירו למכור לו שלו ברמים
טיבר טל לאו דל״ח ,ונתב הגאון ז״ל .והא דנקט הר״מ
בלשוני גול מדבריהם ,הוא כי מהתורה אינו בגדר איסור
גזל עד שיצטרך להשיב כרכתיב והשיב את הנזילה ,רק
הוא לאו מיוחד בפ״ע שעיבר עליי ,אכל אם קנה הכלי
אין סחיייב להחזיר ולא נחקו התורה להשכין ,וה״ז כמו
שאר לאוין ,אכל .חכמים עשוהו מדבריהם נגזל ,וא״כ
טפין אותו להחזיר הכלי שחמר כדין גזלן ,וכל שירח דין
מילה עליי ,ולכך הואיל וחכמים קכטוהו שיהי׳ נכלל
מילה פסלי להעיבר וחימר כדין גזלן ,אך דבלי דמי
משמט להו בלאו דל׳ת יא״ש נול מדבריהם ולק״נז ,טכ״ל,
וןלפענ״ד יש לחמיה ,דא״כ דמלאוריית׳ אינו מחוייב להשיב,
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ולא ניחן לחשלומין ,א״ה מלאורייח׳ ביהיב דמי בר מלקות
הוא ,וא״כ כרי פסול מה״ת לעדות דטבר עבירה שיש
בה מלקיח ,ובאמת נראה דנם לאחר שחכמים משאונו
מדבריהם כגזלן ושחייב להחזיר ,מ״מ וכי הי׳ כח ביד
חכמים להפקיע החלקית שחייב מה״ת ,ורק לאו שניחן
נתשלימין מה״ת הוא דפטור מחלקית ,אבל מנ׳ל דניחן
להשלומין מדרבנן מפקיע החלקית ,ואולי כיון למלקות
וחשלומין כאחד א״א לדון ,לכך הפקיעו חכמים המלקות
וחייבוהו להחזיר ,אבל מ״ח המיה ,לטין דמדאוריית׳ חייב
מלקות ומיער טבירה שחייב מלקות פהיל מה״ת ,ואמאי
קאמר הר״מ דאינו פסול רק מדבריהם .ועוד דאין
סברא כלל ,דכיון דחכמיס מחייבים ממון פטרו ממלקות,
וכרי גס בלאו הניחן לחשלימין מה״ח ,א״א לומר דט״י
התשלומין פטור ממלקות ,לאררבה נימא מלקות פיטר
מחשלומין .רק השעס דנל״ע ולא משכחת לה נטלו ,עיין
בתום׳ מכות (יט״ז ע״א) ,בד״ה התם נו׳ ,וא״כ בלאו
דמחוייב מלקיח מה״ת לא הי׳ יכולת ביד חכמים לחייב
בתשלומין ולפטור ממלקות ,וט״פ דברינו ,דכזונת הרמב״ס
דהוה לאו שאין בו מעשה ,משום ללאו זה נאמר בלשון
לא תתמיד ,שאין בו מעשה ,יתיישבו היטב דברי הר״נז,
דחעסן פסול מדבריהם ,ע״ם דברי הגאון או״ש ,דגם
מה״ת אינו בר מלקוח ,נהי יעשה מעשה ,כיון דכתכו
תורה בלשון שאין בו מעשה ,וטפ״ז יתיישב מדום לא
קאמר סרמב״ס הטעם דניחן לחשלומין ,לא״כ .ביהיב
דמי כיון ימה״ת אינו חיזר ה״א דמכ״ת לוקה ,לכך
.קאמר טעעא דאין בו מעשה ואין לוקה אפילו ביהיב דמי:

6

נסתפהתי

בהפציר כחנירו מד שיגרש אשתו
וגרשה ברצונו ,להרמנ״ס דמ״מ קאי

בלא מחמור וק לפמ״ש בהטפה את חבירו שא״ל אשתך
זינתה וגירשה מרצונו דמובר טל לא תתחור ,למת*
מכר טל לאו זה ,אם נימא למיד שנשאה מנר על לאו
זה ,כיון דאסרה טל בטלה שלא יוכל להחזירה ,הרי
השלים האיסור ,או דילמא דכ״ז שלא בא עלי׳ עדיין לא
עשה האיסור משלם לעבור בלא תחמוד ,ונ״מ אם נשאה
ואח״כ שב בתשובה ,אם מותר לקיימה אצלו ,אם ניחא
דבהא דנשאה כבר עבדי׳ לאיסירא ,וכיון דאיא לו לתקן
ולהחזירה לבעלה דאסור להחזיר גרושתו משנישאת שוב
מותרת לו ,אבל אם ניחא דכ״ז שלא בא עלי׳ לא מבלי׳
לאיסור משלם ,ממילא אסור לו לבוא מלי׳ וצריך לגרשה.
אבל היכא דנשאה ובא טלי׳ ,ואח״כ מתחרט ורוצה לשוב
טל איסור זה ,הי׳ נראה לכאורה ,דמוחר לקיימה וא'צ
לגרשה ,כיון דאיסורא דטביד טביד זא״א לו לתקן .אבל
ראיתי לאאזצ״ל כתב ,וכנה לדעת הר״מ גם הפציר
בחבירו וגירשה ובודאי הי׳ ט״י שאמר המגרש רוצה אני
ולקחה א*כ עובר על הלאו ,אך ל״ש כטעם של הר״מ
דאב״ח דאין לך מעשה גדול מזה דאפשר חייב על כל
ביאה וביאה כו' ע״ש ,מבואר דפשיטא לי׳ לאאזצ״ל,
דאסור לו לדור עמה ,ובכל ביאה וביאה עושה איסור
ועובר על בל תחמוד ,ולפטג״ד תמוה ,דא״נ אמאי
אמרינן בפי כשם .דכטינן ונטמאה א׳ לבעל וא׳ לבועל,
ואי לא כוה כתיב ונטמאה הב׳ ה״א דאינה אסורה רק
לנטל ,ותיפוק לי׳ דאסורה עליו משום לא תחמוד ,דפשיטא

דבא על אשת חבירו באיסור עוכר בלא תחמוד ,וא״נ 06
נימא דמי שהפציר במכירו עד שגירש את אשמו ונשאה או
שהטעה אח חבירו עד שגירש את אשתו ינשאה אסור לו לקיימה
משום לא תחמוד ,מכ״ש כבא על אשת חבירו ואסרה על
בטלה דאסור לישא אוחה משים לא תחמוד ,ו6״נ ל״ל
קרא ונטמאה לאסרה על ביעלה ,ומדאיצטריך קרא
ונטמאה הי׳ נראה לומר דלא תחמוד לא קאי רק כ״ו
שתוכל להיות אשת חבירו אסור לו להוציאה ולאשרה
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מנחה

מצוד .ל״ח לא תחמוד

עליו ,אבל בשכבר בא עלי׳ באיסור ואסרה טל בעלה
שוב ליכא עליו לאו דלא החמוד ,לבך אי לאו ונטמאה
ה״א יכיון דאיסורא יעביד מביר וכבר אסרה על בעלה
שוב ליכא לאו לא חחמור ומוחרח לו ,לכך איצמריך קרא
ונטמאה לומר כשם שאסורה לבטל כך אסורה לבועל,
והיינו רק בבא טל אשה חבירו ועבר נס על לא תנאף,
אבל בהפציר או שהטעה אח חבירו עד שגירש אס אשחו
ונשאה הוא ,כיון שאיסור דלא החמוד עביד ,ואפילו אם
יגרשנה הוא לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה ,שפיר
י״ל דמותר להשהותה ,ורק בנחחרט מיד לאחר שנשאה
וחוזר בחשיבה ,אם מוהר לקיימה ,יש להסחפק כנ״ל.
מיהו מה אני ומה חיי ,לאמר נואש לדברי אאזצ״ל ,אשר
דבריו צלילים ,וצ״ע:

כתום׳ בסנהדרין (דכ״ה ע״ב) ,במה
ד)
מעיקרא כו׳ ,יא׳ה וליפסיל מדאור״סא
דקא עבר אלאו דלא החמוד וי״ל דלא החמוד משמע דלא
יהיב דמי בו' ,וא״ח והא אמרינן בפ׳ק דכ״מ לא
מחמוד בלא ימי משמע להר ומשמע לאינשי דוקא הוא
דמישהמט כך כו׳ וי״ל דמשמט להו דקאמר ר׳ל נמי דכן
הוא הימת כי׳ ,וע׳ש במהרש״א שכחב ,אבל התיס׳ בס׳
המניח וכפ׳-א״ג לא כתבו כן ,והיינו לפי סירוצם בחרא
שכתבו הכא אקושיתם טכ״ל ,ובבי׳מ (ר״ה ט״ב) ,בד״ה
בלא דמי ,כחנו כתיריץ ראשון בסנהדרין ,וכן כתב הסמ״ג
מל״ת קנ״ח ,והסמ״ע סל׳ר ס׳ק ל״ב .ילפמנ״ד קשה
לשימה זו ,מהא דאמרינן בנ״ח (רס׳א ט׳א) ,אמר רבא
למה לי דכהב רחמנא לאו בריבית לאי בגזל לאו
באונאה כו׳ אלא לא לכתוב רחמנא לאו בגזל ושימי
מהנך כו׳ אה״נ אלא לאו בגול ל׳ל לכובש שכר שניר,
דמשמע דאי לאו דכחב רחמנא לאו ברבית ואונאה וראי
הי׳ ניחא דאיצעריך ל  ifבגזל ,ורק כיון יכתיב לאו
ברביח ואונאה ואיכא למילף גזל במה הצר פריך לאו
מזל ל״ל ,דאפילו לא הי׳ כמיב לאי ברמה ואונאה נמי
לא הי׳ צ״ל לאו בגזל דהא כתיב לא תחמוד ,וכן בע״ב
שס לא חגנובו דכ״ר ל׳ל לכדתניא לא הגנוב ע״מ למיקט
לא הגנוב ע״מ לשלם תשלומי כפל ,ומשמע דטל כהוגיא
דלעיל קאי דלא הגניבו ל״ל דאיכא למילף לאו בגניבה
מרבית ואונאה ובן פרש״י ,דבלא ריבית ואונאה נמי
קשה למה לן לאוי נגזל וגניבה הא כבר כמיב לא מחמור,
דאפ׳ג דברמב״ם ושו״ע לא נזכר רק ובגזל עובר בלא
מחמוד .מ״מ פשימא דגם גנב עובר בלא תחמוד ,דהא
מגמד הוא אש שאינו שלו .ובמדרש חנחומא פרשש נח
ת״ש דחניא לא חגטבו ע״מ למיקט לא חגנובו ע״מ
לשלם כפל מ״ם קרא יתירא הוא דכתיב לא תגזול,
ועדיפא הול״ל מ״ט דכתיב לא מחמוד דמיירי גס בגנב,
בשלומא לתירין הב׳ שבתום /וכן רעש הרמב״ם ,דביהיב
רמי נמי עיבר בבל שחמור ניחא ,דאי לאו ריבית ואונאה
שפיר הוה אמינא דצריכי לאוי בגזל וגניבה דאי לא״ה ה״א
דאין עובר בלא מחמור רק ברלא יהיב דמי אכל ביהיב
דמי נהי ואגם אותו למכור אין עובר ,ואחי לא תגזול
ולא תגנוב ומגלה אקרא לא החמוד דמיירי אפילו ביהיב
דמי ,רליכא למימר דקרא דלא שחמוד מיירי ג״כ ביהיב
דמי ולעבור עלי׳ בב׳ לאוין ,דכבר כתבו השום׳ שם בד״ה
לעביר דמשום דלא לקי אלאו דגזל לא שייך לומר לעביר
עציו נב׳ לאוין ,וע״כ דקרא לא תחמוד להיסין) נא
דפובר אפילו ביהיב דמי ,לכך לא פריך רק לפי מה
דנלמד במה הצד מריבית ואונאה ,וא״כ גזל וגניבה שפיר
ירע־נן במה כצר ,וגם לאו דלא תחמוד אי רק בלא יהיב דמי
הרי נלמד במה הצר מריבית ואונאה ,ומ״ב דלא מחמוד

בא להוםין 1אפילו ביהיב דמי ,משא״ה לשיטה זו דבאמח
אין עובר בלא מחמוד רק בלא יהיב דמי ,א״כ קשה
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חדשה

מדוע צא עריך הגמ׳ לאו בגזל ולאו בגניבה למה

צי

תיפוק לי׳ מלא מחמור:

עזו״ר לאאזצ׳ל ,נחב ולכאורה יש להקשות בסוגי׳ שם
דאמרינן דא״צ לאו נגזל דאתי׳ מבינייהו בל״ז
ל׳ל לאו בגזל הא עובר בלא החמור ולא חתאוה ,כמבואר
כאן בר״מ ,וגם באונאה לא איצעריך קרא אע׳ג דלא
אתי׳ טובר משום לאדן הללי פכ׳ל .ולפמ״ש ,להר׳מ
לק״מ ,דאי י לאו לאוין דגזל ואונאה ה׳״א דלא שחמיד אינו
עובר אצא בלא יהיב דמי ,וצא תתאוה הוה מוקמינן ביהיב
דמי ,אבל לא שיהי׳ חייב על המחשבה ,לכך באו לאדן
דאונאה וגזל לגלות דלא תחמוד מיירי ג״נ ביהיב דמי,
ולא חתאוה בא לחייב על המחשבה לבדה ,ורק להחום׳
דבאמת אינו עובר בלא מחמוד רק בלא יהיב דמי ,קשה
כנ״ל:
עוד קשה לשיטה זו ,דא'כ לא תחמוד למה לי ,דברלא
יהיב דמי ,סיפוק לי' מריבית ואונאה .מיהא
קישיא זו יש ליישב ,דסחום׳ ב״מ שם בד״ה אלא לאו
דגזל למה לי לכובש שנר שכיר ,כשבו ואיש ולוקמי׳
בגזל גופי׳ ובגזל מבדים דלא אתי מריביס ואינאה דאין
אונאה לעבדים כדקאמר לעיל דהא קרקע אינה נגזלח
אינו מן המקרא אלא משום דא״א לזיוה ממקומה אבל
עבדי דניידי אע׳ג דהוקשי לקרקעות יעבור בלא תגזול
עכ׳ל ,הרי דהתום׳ לשיטתייהו ,דנבתים ישרות ועבדים
ליכא לאו דלא תגזול1 .א״כ איצטריך לא תחמוד לענין
בית ושדה ומברו ואמתו ,ונהי דכמיב נמי ושורו יחמירו
כיון דא־צטריך למכתב לא תחמוד לענין בישו שדהו עבדו
ואמתו מרח וכתב לה קרא גם שירו וחמורו וכל אשר
לרעך ,דכיין דלא כתיב בדידהו לאו מיוחד ל״ק מדוע
כחכם קרא ,דע״כ לא כתבו כחום' דחשום דלא לקי
אלאו דגזל לא אמרינן לעכור עליו בשנים ,היינו היכא
דכל הלאו הוא מייתר ,אבל הנא דהלאו איצשריך למכתב
בלא׳ה ,כתבה סוה׳ק שורו וחמורו וכל אשר לרעך לעבור
עליו בשנים .ובזה יש ליישב ,מה שכתבו החום׳ ב״מ
(ד״ה פ״ב) ,בד״ה בלא דמי כו׳ ,וא׳ח חישוק לי׳ מלא
חמול וי׳ל לעבור מליו בשני לאוין ,והקשה הגאין יד
מלאכי סי׳ שמ״ז ,דסותרים דבריהם בא׳ג ,דמבואר דבלאו
דגזל כיון דלא לקי לא אמלינן לעבור עליו בשנים דבאמח
מה שהקשו המום׳ וא״ש חישוק לי׳ מלא תגזול ,אין
טוגתם דלא מחמוד למה לי ,דהא כחום׳ ם״ל דבקרקעוש
ועבדים ליכא צאו רלא תגזול ,וא'כ איצטריך לא תחמוד
משום ביתו שדהו עבדו ואמתו וע׳ב דכחוס׳ הקשו דלא
לכתוב שורו וחמורו וכל אשר לרעך ,וע״ז חרצו שפיר
לעבור עלי׳ בשנים ,דכיון דה לאו איצטריך למבין בית שדה
מכל ואמה שפיר י׳ל דכתבה תורה שורו וחמורו וכל
אשר לרעך כרי לעבור מליו בשנים ,אפילו במקום דליכא
מלקים ,אבל בא״נ לקשה כל הלאזים צמה לי ,ליכא
לתירוצי לעבור עליו בשנים כיון דלא לקי ,אבל קושי׳
הראשונה ודאי קשה ,וצ׳ט:

לדברי

השום׳ להקשו וא׳ח ,ולא מרצו כלל ,אפשר
לומר לפפנ׳ל טטמא ,דכחבו בא׳ח ,משום
דיש ליישב קישי׳ זו ,והוא דלא שייך לאוקמי דלא תגזול
קאי מל מבדים ,למדיין א״צ קרא יתירא ,דתיפוק לי׳
מלא מחמוד ,דליכא למימר דנוקמי לא תממוד דגני מבד
רק בלא יהיב דמי ,דהא כחיב בקרא אחד לא תחמול
וגו׳ ועברו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך ,ומקשיק
עבדו ואמתו לשירו וחמורו וכל אשר לרעך ,מה הני
ביהיב דמי ,דאי בדלא יהיב דמי חיפוק לי׳ מריבית
ואונאה ,ה״ס דבמבדו ואמתו נם •ביהיב דמי עובר בלא
תחמול ,וממילא גס בגזל מנדים ידוע מקרא דלא תחמון/
דלא
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מנחה

מצוה ל״דו לא תחמוד

׳דלא מחמור מיידי נין דיהיב דמי כין דלא יהיב דמי.
וא״צ לא תגזול למכרים ,וא׳ש:

בסתפקתי,

בעישק את תכירו ,אס מוכר ג״כ
.ה)
בלא תחמוד ,דכיון דכתיב לא
:מחמור ,נהי דילפינן דבעינן מעשה מלא תחמוד ולקחת,

מ״מ אפשר דבעינן דמתחילה יחמוד
והיינו בגזל וכדומה דחמר של מכירו
מלוה מחכירו או שהפקיר תברו אצלו
לעשוק אוחו ,ורק אח״כ כשתבעו
נמצא דמתחלה בא לידו ,ואחיה חמר

1אח״כ יקח החפץ,
ואח׳כ גולו ,אבל
ואז לא הי׳ ברעתו
לא רצה להחזיר,
אוחו ,אפשר דא״ע

על לא חחמור ,או דילמא ל״ש ,וצ׳יע:

י) כתב

אאזצ״ל ,וגיס דאם חמד אצל העכו״ם אינו
עובר בלאו הזה כי רעך כתיב והוא
למעישי עכו״ם בנ״מ בש׳ס ה״ג ,ואף גזל גמור יבואר
איה׳ש לקמן דיש שימות אם ישראל מוזהר על של עברם,
ועל לאו זה ודאי אינו מוזהר דכתיב לרעך וז״ס ,סכ״ל.
ומה רפשימא לי׳ לאאזצ״ל .מספקא לי׳ להגאון הפרמ״ג,
או״ח במ״ז פי׳ חר״ד ,שכתב ועיין בה׳ גזילה דגזל עכו״ם
מה״ת מעשה ואכלת כו׳ וחימוד עכו״ם חמסן יהיב דמי,
צ״ע נעכוים ,עכ״ל .ובחנא דבי אליהו רבה פמ״ו תניא,
ואמר לי רבי מעשה שמכרתי לעכו״ם ומדדתי לו בבית
אפל כו׳ חסרתי לו ג׳ פאין כו׳ ולאח״כ נמלתי המעית
ולקחתי בהן כר א׳ של שמן והנחתי אותו במקום
שמכרתי התמרים לעכו״ם נקרע הכד ונשפך השמן והלך
לו אמרתי לו בני כתיב לא תמשיק את רעך ולא תגזול
וגו׳ רעך הרי הוא כאחיך ואחיך הרי היא כרמך הא
למדת שגזל עכו״ם אסור כי גזל הוא ואצ״ל גזל של אח
נו׳ ע׳ש ,הרי דחנאדב״א מפרש ,דרעךגם עכו״סבכלל
ולדידי' ודאי עוברים על של מכו״ס בלא תחמוד .מיהא
לכאורה ,ר׳ הונא ראמר בב״ק (דקי״ג מ״ב) ,מנין לגזל
טכו״ם שהוא אסור שנאמר ואכלת את כל כעמים ונו׳
בזמן שהם מסורים בידך ולא בזמן שאינן־־מסנרים בירך,
חולק על התרב״א ,דלהתדב׳א עכו״ם הוא בכלל רעך,
ולמה לן למור מואכלח .אמנם י״ל ,דחדב״א ס״ל זג״כ
דילפינן מואכלת ,רק דהך ואכלת מגל־ דרסך וכתיב גבי
טילה היינו טכו״ס ,ריש לדקדק מה דקאמרינן שם ,גזל
עכו״׳ם אסור אבידתו מיתרת טילו־ אסיר דא״ר הונא
כו׳ שנאמר ואכלת אבידתו מותרת דא״ר חמא בר גוריא
אמר רב מנין לאגירת המכו״ם שהיא מותרת שנאמר
לכל אבירת אחיך לאחיך אתה מחזיר ואי אחה מחזיר
לעטים ,וי״ל דבתחילה אמר טילו אסור ,דא״ר הינא
מנין לגזל עכו״ס שהוא אסור ,משמע דאי לאו ואכלת
הי׳ פשימא דטל טכו״ם מותר ,וא'כ מאי קאמר תו
אבידתו מומרת כו׳ דמהיכי מיתי היא דאבדתו אסורה
טד דאיצשריך ללמוד מאבירח אחיך .ונראה דודאי אי לאו

חדשה
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ואכלת ה״א דרעך בא למעט מכרם דעכו״ם לא מקרי
רעך וילפינן מואכלח דגזל מכו״ם אסיר .וע״נ דגם
מכרם מקרי רעך ,וכיון דילפיגן מואכלת דגזל טכו״ם
אסור ,א״כ ה״א דנס אכידה בכלל האיסור ,לכך
איצטריך להביא מדכחיב אחיך ,ואס״ד' דעכו״ם בכלל
לכתוב אבירת רעך ,ואי הוה כתיב כך ודאי ה״א דעכו״ם
בכלל רמואכלת ילפינן דרטך גם עכו״ם בכלל ,ומדכתיב
אחיך ולא רעך ע״כ למעט אבידת עברם ,וא״כ שסיר
י״ל דגם ש״ס דידן ס׳ל כחדב״א דרעך גם סכו״ם בכל<
וזה נלמד מואכלח .ועפ״ז י׳ל ,מה דאמרינן בב״מ (דנ״ט
ט״א) ,א״ר חיננא ברי׳ דר׳ אירי מאי דנתיב ולא תונו
איש את עמיתו עם שאחך בחירה ונמליה אל תוניהו.
ולכאורה צ״ע דאמאי איכמריך לדרוש עם שאתך בתורה
ובמצות ,וכי אי הוה כתיב רטך לא^הוה מפקינן עכו־ם
ועמיתך הרי היא כאלו כחוב רעך דעמית ורע חד הוא,
ולפי האמור ניחא״דר״ח ס״ל נ״כ דנזל העכו׳ם אסור והיינו
דואכלח מגלה דגם היכא דכחיב רעך מכו״ם בכלל
כהתדב״א ,ולכך דריש חרלא כתיב רעך רק טמיחך
לומר עם שאתך בתורה ובמצות ולאפוקי מכו״ם ,ואלו
הוה כתיב רעך גס עכו״ם הוי נכלל .מיהו להנמוקי יוסף,
מובא ברמ״א ר״ם רכ״ח .בשם י״א ,דר״ח בא למעט
ישראל שאינו ירא ד׳ ,בלא׳ה ניחא .נחזור לעניגינו ,דהא
דכתב אאזצ״ל ,דבש״ס ממעט מרעך טכו״ם ,היינו רק
למ״ד טל מכרם מותר ,כמבואר בב׳ח (דקי״א מ״ב) ,אבל
לנרד טל טט״ם אסור ,שפיר י״ל דעכו״ם הוא בכלל רעך
כהתדב״א ,ואסור ג״כ לחמוד של עכו״ם:

(דקי״ג ע״ב) .ר׳ אשי הוה קאזיל באורחא
חזא שיבשא דגופנא נפרדיסא וסלי בהקיטופי
דעינבי א״ל לשמעי׳ זיל חזי אי דכוחי נינהו אייתי אי
דישראל נינהו לא אייתי לי שמע ההוא כותי דהוה יתיב
בפרדיסא א״ל דכותי שרי איל כותי שקיל דמי ישראל
לא שקיל דמי ,וע״ש כתום׳ בד״ה הכי קאמינא כו׳,
נראה לר״י שכן הי׳ דעתו מתחילה כמו שהשיב לנכרי
כו׳ ע״ש .ולכאורה •נראה דקאמר לו דישראל לא ירצה
ליקח מעות רק ירצה ליחן לו במתנה ומתנה לא בעי
דשונא מחנית ימי׳ ,אבל ענו״ס וראי יקח מעות דלא
יתן לו מתטת ,אבל עדיין קשה דילמא גם המכו׳ם לא
ירצה למכור בלב שלם ,ולכאורה ראי׳ מכאן דבענו־ם
מותר ביהיב דמי ויוכל ליחן לו נס״ב המעות ,ואפשר
דזה הלשון א״ל לטט״ם כדי שיבין העכו״ס יישראל לא
ישקול דמי רק ימן לו במחנה אבל עכו״ס יקבל המטות
ברצון ,אבל כוונתו הי׳ דבישראל ירא שמא לא ירצה
למכור לו אבל בעכו׳ס אם לא ירצה למכור לו ישן לו
הדמים נע״כ ,ויהי׳ ראי׳ לשיטת אאזצ׳ל דבמכו״ם ויהיב
דמי ליכא איסור צא החמור לכרס ,וצ״ע:

מצוה ל״ט
שהזהירנו הקב״ה שלא לעשות ,צורת אדם משום דבר אפילו לנוי שנאמר לא
 JTO1אתי גפפו״ כ /ב׳):

תניא

כמכילתא יתרו פרשה ירד ברייתא א׳ ,לא
תמשק אשי וגו׳ ר׳ ישמעאל אומר רמות שמשי

המשמשים לפני במרום לא דמות מלאכים ולא דמית
אופנים ולא דמות כרובים ,רבי נחן אומר לא תעשון אחי
שלא תאמר עושה אני כמין דמות ואשתחוה לו ת״ל

"

לא תעשק לנס ושמרתם מאד ,והילקוט גרס ■ ת״ל לא
3
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חעשק אחי לא חמשין איתי ,רע״ק אומר צא חעשק את♦
כירך שכנענים ומצרים היו נוהגין כשהסיבה נאה סליהם

היו מכבדים את אלהיהם שנאמר טל כן וגו׳ וכשהפורטניות

כי׳,

מבואר דשלש מחלוקת
נאה עליהם היו מקללים
כדבר ,ר׳ ישמעאל מפרש לא תעשין אתי נדמית שמש♦
והיינו לנוי ,ור׳ גחן מפרש דאסור לעשית גירת אלם
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לעבדו

נו

מנחת

סימן ט

שו״ת בענק לא תחמוד
ולא תחמוד אשת רעך ולא תתאוה בית רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו
וחמורו ובל אשר לרעך <ה׳ י״יס.

כבוד ידי״נ אהובי ת״ח ומזכה רבים

דלדעת הרמב״ם אינו לוקה על לאו זה

רב שלום עד בלי ירח.

דהוי לאו שאין בו מעשה ותמה עליו

יקרת אגרתו קבלתי ונהנתי מאוד מדבריו
היקרים ,הנני במענה קצר.

הראב״ד דהלא עצם הקנין הוי מעשה
גמור ,ועוד השיג הראב״ד על הרמב״ם

שסתם מלהשמיענו דאם המוכר אמר רוצה

כבודו העיר על מה שכתב בספר פתחי
חושן הלכות גניבה פרק א׳ הערה

הנ״ל דנחלקו במהות הלאו דלא תחמוד

כ״ו בשם ספר אחד דהמוכר לחבירו

דלדעת הרמב״ם יסודו בעצם החימוד ולכן

וכופהו לקנות עובר בלא תחמוד ,ומתוך

הוי לשבא״מ ,ומשו״ב עובר אף אם אמר

כך כתב הגר״י בלוי שליט״א דמחברי

המוכר רוצה אני ,דמה בכך שהוא רוצה

בדואר

הלא הלוקח עובר על חמדת לבבו ,אבל

לאנשים ,ואלה משלמים תמורת הספר

לדעת הראב״ד כל האיסור הוי בעצם הקנין

ספרים השולחים

את

ספריהם

מתוך בושה ואי נעימות ,צריכים לחשוש

לאיסור לא תחמוד.

אני אין הלוקח עובר בלאו ,וכתב הגאון

והמקח שאין בו גמירות דעת מצד המוכר

והוי לתא דגזילה ,ומשו״ב מהני רוצה אני
דבכך גמר בדעתו להקנות ושוב אין בו

ותמה מע״ב הלא אין כאן חמדה לחפץ
של חבירו ואיזה לא תחמוד יש
כאן ,וכתב ליישב לפי״ד הגאון מסטייפלא

כבודו דלשיטת הראב״ד יש מקום לדברי

זצ״ל בברכת פרץ שכתב לבאר מחלוקת

הפתחי חושן לפי ביאור הברכ״פ ,דיש כאן

הרמב״ם והראב״ד בפ״א מגזילה הלכה ט׳

שמץ גזילה כיון שאינו קונה בלב שלם.

איסור ,ולשיטתו הלך דהוי לשיב״מ .וכתב
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מנר*

אשר

פרשת ואתחנן

אמנם לענ״ד אין דרך זו מתיישבת על

הלב ,דבאמת פשוט דלכו״ע יסוד

נז

זה כפוי הוא ,ולענ״ד נראה יותר כמו
שכתבתי ,ודו״ק בזה).

האיסור בחמדת הלב הוא ,דלא תחמוד

כתיב ,אלא שנחלקו בכך דלדעת הרמב״ם

מהות האיסור בעצם החמדה אלא דאינו

עובר אא״ב קנה משום דאין עבירה
במחשבת הלב גרידא כיון שאין בו דבר

ולפי״ז נראה דאין כלל מקום לדברי
ולא
הפת״ח לא לרמב״ם
לראב״ד ,דמ״מ לא חמד דבר מפויים
משל חבירו ,וכך נלענ״ד.

מוחלט והתורה לא אסרה את מחשבת הלב

ובמש״ב בענין הא דריב״ל בירושלמי פ״ג
מתרומות שאמר לו אליהו לאו

שתוחלט חמדה זו ותגיע לידי מעשה

משנת חסידים הוא ,כמדומני שהחזון איש
כתב בזה דברים שהם קילורין לעינים
בליקוטי חשן משפט סימן כ״ה לסנהדרין
שכתב דהיה לו להתפלל שהקב״ה לא
יעמידנו בנסיון כזה והקב״ה בודאי היה
מקבל תפלתו "משום שאין הקב״ה מזמין
לחסידיו נסיון כזה" .ונראה להוסיף בזה
לפי המבואר במכות י״א ע״א דארי אכלו
לאחד תוך ג׳ פרסאות דריב״ל ואליהו לא
־דאשתעי בהדי׳ ג׳ ימים משום שהיה לו
להתפלל שלא יוזק אדם בסביבתו ,וק״ו
בני״ד הי״ל להתפלל שלא יקופח חייו של
זה על ידו ,ואפשר שיסוד הדבר מה
שמצינו בכתובות ע״ז ע״ב דלא משני ר׳
יהושע ב״ל בדיבורו ולפיכך הקב״ה קיבל
רצונו עי״ש ,ומשו״ב היתה בודאי תפלתו
מתקבלת אם היה מתפלל שהקב״ה ימלטנו
מנסיון נורא שכזה ,ודו״ק כי קצרתי.

שאין אדם ניצול ממנו בכל יום עד

והחלטת ענינו .אבל אין הקנין אלא מעין
תנאי ולא מעשה עבירה הוא ומשו״כ הוי

לשבא״ט ,ולדעת הראב״ד עצם החטא הוא
קנין מתוך חמדה דהיינו הכופה חבירו
למכור מתוך חמדה ותאוה ,ואין עצם

החטא

במחשבת החמדה בלבד

אלא

בכפיית האדם למכור מתוך חמדת הלב
(אבל לא משום לתא דגזילה היא) ,ולכן

חידש הראב״ד דאם חבירו אמר רוצה אני

גילה דעתו שאין מכירתו מתוך כפייה אלא

משום רצונו הוא ואין בו איסור אך לפי
מה שנתבאר בשיטת הרמב״ם אין נפ״מ

במה שהמוכר רוצה אכן למכור דמ״מ

עובר הלוקח משום שהוציא חמדתו מן

הכח אל הפועל ,ודו״ק בדקות הענין,

ומובן אפוא דלדעת הראב״ד הוי לשיב״מ
(ועיין באבן האזל שם שפירש שנחלקו

הרמב״ם והראב״ד בענין "רוצה אני" אם

האוהבו ומוקירו מאוד מאוד

יש ביטוי לרצון אמיתי או שמא אף רצון

אשד וייס
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מגוח לז שלא להעיד עדות שקר

הדמוך

שם תכתוב גבוי עגשו לעשות יו כאשד חשב יעשית יחבידו ויש ט טיסות נטו בן ושם נגאמדדין
ג״ב מתבאר:
לח ,שלא לתעלות ניב בטחשבתגותחבויח יקתתיגו טח שחרא יזויתעו טאחינו (א) שגאטר .יא תחמוד

ביח

מנחת סולת
כאן מוכרחין לסגור דרוצח מקרי רשט יממם מדאמריק
כאן כיבמות דפסול למדות אשה ולדבריו כסנהדרין רפ« דאיט
של חמם כשר ומ״כ דהוי רשע דחמס אמנם י״ל דסובר
שם כמו שכתב כאן בתירוצו ררולח דמקרי רשע בקרא שאגי
אך זה דוחק כיון דעיקר שעמו דבאיט של תמס אע״ג
דהוא רשע מ״מ לא חשוד לשקר א״ב לדבריו כאן דהוא לא
מקרי רשע דחמס למס יפסל ופ״כ דמקרי רשע דחחס וט״כ
דבריו תמוהין וצע״כ:
מצאתי נקצה״ת סימן מ״ו ס״ה י״ז שהניא דברי
הגמו״י הנ״ל דבאיט של חמס לא תשיר לשקר ע״ש
והנתיבות שם תמה עליו דכל רשע חשוד לשקר וט״ב קיי״ל
בירר ראינו נאמן לאסיר רק להתיר נאמן משוס דאין ארם
חיטא ולא לו ולמרוח אשה גס הגחו״י חורה דאינו נאמו משום
דמעיו נתן בה ט״ש ,והנה קישייתו איט כלל דשפיר י״ל דרשס
אינו חשוד לשקר והא דלאיסיר אעו נאמן הוא משום דאפי׳
מר כשר אינו צרין להאמיט רק בנאמן מליו אז אסור לו
ומ״ז ספיר פיסק הש״ך ראם היא ישע מסתמא איני חאמיט
ט'כ מומר לאטל אבל בכה״ג שנאמן חדאו׳ שפיר י״ל דגם
רשט לא משיד לשהר ונאמן ח״ס ,והנה לסברת הנתיבות
דנטרות אשה פסול מכת דשמא מעיו נתן בה שוב נ״ל
דהגמו״י סובר דנם רשע דחמס לא תשיר לשקר ומ׳ש שם
דרשט נאמן טק באיסירין ואפילו של חסם נשר וסיבר דלאניי
הוי משים גז״ה בין של חמש בין אינו של חמס לק באיסירין
דלא צרינין מדות נשר גם רשט דחמם רק לרבא דפיסל
רק בשל תנים סונר דשל חמם תשיר לשקר ואנן לא קיי״ל
כמותו מה ותרווייהו כשרים באיסורים ומיין בסורי אבן נר״ה
(כ״כ) שמונח ממט ג״כ שלאביי ל״ה מסמם שחשוד לשקר
רק מסמם גז״ה ט״ש (ומה שתמה שם סל רש״י שכתב מסמם
ויחקור לשקר לרטתי לא קשה דרש״י סובר כמ״ש התיס׳
בב״מ (דע״ב ט״א) דנדרבק לנ״ט בעינן רשע דחמס יחיכא
ברמ׳־א סימן ל״ד ס״ג ושוב כיון דבמשגה מביאר שם גם
של תמס לכן נתב רש״י מבת
פסולי ררנק דנהי
דחשירי לשקר) וא״כ דברי הנמו״י כסנהדרין נכיגים ומתוק
קו׳ המרת מל הרמצ״ם כבגרט מכשיר אפי׳ גזלן ראו׳ דלמה
במדות אשה אעו ק ולפ״ז מטחי ררק באשה חיישיק שמא
טיגיו גחן בה ולא שפה ,ומיין בספר אילת אהבים בסופו
מה שכתבתי מר ר טל יאמרי כאופן אחר( ,אמנם בלא״ה
ס״ש בס״א בר״ה שם ר״ה האשה שכתב מעצמו סכרא להכשיר
מרט אפילו גזלן ראו׳ ומיגה שם שהרמב״ם סינר כן פ״ש
היטב) עיין במראה הפנים בירושלמי סימה פ״ט ה״ו היטב:
ולפ״ז מה שהוציאו אהה אחרונים מיאמרי לחלק בין רפט
רחמם או לא אינו ומצאתי במשיבב נתיבות שהשיג
טל הנתיבות וציץ לדברי הנחו־י ביבמות יא״ל והרגיש באיזו
המריח שכתבתי ונבר נתברר בדברינו הישג ,ודט שלפמ״ש
הטב־ק הנ״ל בתשובתו נאפה שוינתה ל״ש יצרה הקפה שזב
באשה שינתה תפסל לערות אשה ולא נזכר זה נשום מקום
ויל״ע בזה:
ודגלו מ ׳ש המנ״ח דאס נאמר דטר זומם לא הוי רשע
רתסם לחה יפסל ניק דאין נהו מלקיח לא קשה
ועיין בפתחי תשיבה בחי״מ סי׳ ל״ד ס״ק י״א למלן חובל
ס׳ס מם הב״י וה״ה כאן שייר כן .ומ״ש המרת נטעם החים׳
שגסתפקי באיט רשע דחמס אי מהני מה שחתם מקורם מכת
דלא פסיל רק מגרה כ״ק הקצה״ח מר גרו ונדל ,ומ״ס
המרת ואם החם קודם גמר דין לא נפסל מ״ש לא וכר
שהנינ״ק כסי׳ רז כתב משמיות להיפוך ,ומ״ש המג״ח באשה

שוב

בעיק

שאמרת מת וב' נשים אמרי ממני היית דאינם נאמנים יומר
ממגס כיון דאין מכחישים גיך העחת לרטתי הסברא להיפוך
דלא גרע מהכחשה ואזלינן בחר רוב דעות ומה שמסופק
החנ״ח בטדי בן גרושה דהוזחו קורם גמ״ד אי לוקין ט״ש
מיין בחוחים בסי׳ ל״ח שהרגיש נטרי בן גרושה איך משכחת
מלקית אי קידם גמ״ר אין בהם מוגש יאי את*כ הוי כאשר
טשה ט״ש מוכח שסובר משטיות דקירם גמ״דפמורין ,ימ״ש
המרת מ״נ אם החמו אם נטנשין מיץ כאור החיים פ׳
וישב בקרא ועתה לכו ונהרגהו שמונח ממט שסובר שיש
בהו הזמה:
ומה שפשיט המרת הססק של מנחי נריסק שהובא
כש״ך סי׳ ל״א לטגין הכחשה עד מגד עד אם
מצמרפין לעדות אחת מהנמי׳י בב״ב ח״א ט״ש לדטחי איט
ראי׳ דבאיתי דבר שהכחישו עצמם בודאי סשיט שלא יוכלו
להצסרה כיון דאחד מכחיש חבירו ומיין בנתיבות שם שהסגיר
הסברת די״ל דמצטרפים מכת די״ל ואומר בדרמי שוב נאומו
דבר אם תרצה לימר דאומר נדדמי שיב ל״ה מרותם כלל
אמנם לדעתי עיקר הספק הוי מכת דברי היראים מצום רמ״ג
דט״א לא עיבר בלא תענה לכן שפיר י״ל דחצסרפי יחד
דיש מתה לא תמנה לכן לא תשירי לשקר דמקורם לא טונרי
על לא תענה ומעתה י״ל דבכה״ג דמקודם אמר הפד שגס
מכירו יודע שהאמת כדבריו ואם הי' אומר כמותו הי׳ ב׳
מדים שוב לפי דבריו מוכר חבירו טל לא תמנה ולא נאמנים
יותר ונזה נדחה הוכחת הש״ך חהר״ן לענין גירושין וכן נדחה
הוכחת החומים מטרי קרה״ח דשם הל אחד אומר שגס חבירו
ראה ושוב לדבריו מוכר הב׳ טל לא תמנה דאם הי׳ אומר
כדבריי הי׳ מדים טל קדה״ח לכן לא מצטרפו משא״ה נכה״ג
ומכחישים טצמס דלא הי׳ ביחד שפיל י״ל דמצסרפים והנן,
ירט דלפמ״ש בשטר משמו לחו״ח סי׳ כ״ט דבב׳ כתי מדים
המנחישין זה את זה חוזר ומגיד ט״ש שוב יש לחזק דברי
הגרט״א סימן קט״ו שמדים שמכחישים אחרים לא מוכרי
בלא תמנה ט״ש ולפ״ז מטו כדבריו דמוכח ביראים דהיכא
דחוזר ומגיר לא עוברי בלח תמנה ומיין נשמר משמו סי׳
ל״ר ס״ק ו׳ שהוכיח מב״י דעדים שחוזרין ומגידי[ נפסלו למדות
ועיין בהלכות קטטת ח״א סי׳ מ״ד שנשאל בזה אי חייבים
מלקות מ״ש והארכתי במק״א בזה ומיין ברמב״ם פי״א מה׳
עדות ה״ח שנתב שמש״ה נאמן רשע טל אישורים לפי שאימת
איסיריס עליהם ונפי מראה דאתי לאשמעיגן אפי׳ רשע
וחמס נאמן דלא חשוד טל זה וכנ״ל ז

מצוד .לתלא תחמוד.
(*> ראייתי באבן מורא ס׳ יתרו פרשה כ׳ קרא א׳ שהרגיש
שם על שיטי שיש בין דברות הראשוטח לאחרוטת
דנראשוטח נתיב ענדו ואמתו מורם סורו וחמורו ובשניות
שורו וחמורו קידם ונו׳ ע״ש ופלא רגם בשניות נתיב עבד
ואמה קורם שורו וחמורו ומיין ברמב״ן נקרא דלא חתמוד
שהכיא דכריו שיש שטי לטגין בית ואשה וכן הטור טל התורה
הזכיר זה אבל בזה לא הביאו ולענין סממו בביש ואשה ושדה
עיין בפומה (מ׳ד ע*א) יברמכ״ם ס׳ה מהל׳ וימות הי״א
ובשי״ת מהר״י אסאד חא״ט סימן ט״ז מ״ש נזה;
ודגה ראיתי בכלי יקר כחן נקרא זכור וגר שכתב פראסוטש
נאמר גם לנכרים לכן לא נקיט תאיה ט הנכרים
לא יוכלו לקיים זה כי הם ברשות לבם ט״ש ולא זכר דברי
התיטך לקמן מציה חט״י שכתב שגס נכרים מצווי! טל לאי

דתאוס
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בית רעך ונר .וככר הוכיחו דל מעסוק אחד דכתיכ לא תחמוד וגר ולקחת לד מאיסור לאו דלא
אינו עמר עד  WVט סעשדע ואפילו נתן הדמים להכירו על החפץ עוכר ג׳ב על לאו דלא תחמוד
תחמוד
מנחת סולת
ידאק
מאוס ני «א טקז מטל מ׳ש׳ ומ״ש עיי פחש׳סלא מבואר
בראשונות שמו וקרקע אינה שלח לסן לא חייג ט משום
ממרס מ״ע איל מק ובקיא חטאי בית דמי ג״ב נמרמע
ומ״מ סבר גגי תחיה ולרמת החרא סי׳ תרל״ז פ׳ק ד
ניחא אמנם לדעת הש״ך בחו״מ סי׳ צ״ה ס״ק ח׳ קשה אמנם
קושיא וו קשה נס טל המכילתא כאן שאחר לא תחמ1ד כיח
רסן גלל טנדו ואחת! סרגו כל אשר לרעך חזר וכלל מה
הערש מטיש דגר שמא קינה ומקנה אה כל דגר שהיא קינה
ומקנס אי מה הפרט מפירש מטלטלי! אן» כל ממלמלין כשמא אומר
גמשנה מורה שדהו וכי׳ פ״ש יא״כ נס ע״ו קשה להש״ן דהא
בית הוי נקרקט ומיין בזית ומק שנתב ט״ו שנית הוי
בתלוש  onvימנה הש״ך פ״ז ומ״ב נ׳ל דנית רטן הטינה
בל אסר בבית למך וראי׳ יהא חישט לכלל יאס״ר דהטונה
בית הוי ממש פלט נמו מבד וע״כ שמפרש טח הייט כל
הדברים אשל נטמו דהייט כל מטלטלין יק מינלת לפמ״ש
הנפל הטורים ס׳ ואתחנן דמש״ה היסיף שם שדה משים
דהיו סמוכים לאין ישראל דיסי׳ להם שדות זא׳כ כאן קאי
טל מדבר דלא הי׳ להם נ״כ בתים רק סיכות וא״נ ט'נ
מונרתין לפרש בית סייגו בל אשר בנית דסתס בית לא טון
לסוכה בח״ש ביטקב רבן צו בית ולמקנהו טשה סיכות ואפי׳
אס מדתוק לפרש כית היינו הסינית מ'מ וה היי נתליש
ניון רהי׳ רק לשסה וימתו לתלשם מיין נתיס׳ מירונין (ל״א
ט״נ) רה ונתן אמנם סה יל״ט ממה דאמוינן נמירונין
ל׳ ע״ש ואנ״ח ,והנה
(לה ט״כ) דהוי כקטע כיון יע״פ
ממנילתא מוכת דגם נשרה טינר על חמרה דאל־׳ב הוי
מצינו לערש באן דרק נמטלמלין עיבר על תהרה ובשניית דנתיב
שדהו קאי טל ’חאוה שזה טיבר גס בקרקע וע״ב דסיבר
דילפיק חמדה חתאוה שגם בחמדה טיבר נשוה ושלא כדבריו
אמנם י״ל ובאחח מורה המכילתא דכאן לערן תחרה דרשיק
הפרט למעט קרקס רק ששם לערן תאיה שהם ג״נ כתיב
בלל ופרט ושם לינא למעט קרקע דנחיב שדהו לכן רריש
שם למבין קונס ומקנה וטיט כמו שפירש הז״ר שממעט
וזה  mן
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שייך
לטנק תורתו
להתאוות
לעצמו זה
בלוקח הובר
חמרה וכיין
אבל
לענק חאוה
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ל״ש בתורה וט״ב מאן טק לענין מטלטלי! ישם טון למעט
תורה אמנם לפמ״ס הש״ך בחרת סי׳ רצ״ה ס״ק ל״ה שמותר
*־ ־

הש״ס דהא ידוס סנרת המהרי״ט דככה״ג דלא נועיל אי
אמריק אטל*מ לא אמריק ק א״כ מה פריך מרס לטס
יהי׳ המפח קייס הא לא טעיל נלל דגם אי נאמר ל״ס
יטנור טל לאו דחמדה ופ״כ נסנרת הכ״י דאי אינה נקנית
לא מוכר טל הלאו לכן פריך שפיר ודע:
והנד ,ראיתי נפנים מאירות ירא פי׳ כיו שמתת קו׳
התיס׳ כנ״« (ה׳ ע״ג) למ׳ל לא תתמיד ת״ל דיש לא
תגזול ומ״ז כתג ינטינן לקרקע רלינא לא תגזול ואינא לא
תחמוד מ״ש ולדעתי רא רלהכ׳י נס לא תחמוד ליכא בקרקע
ואפי׳ אס לא נאמר ק מ״מ היי נקרא » מטאי נל
מטלמלין לק במכילתא יליך שגס בקרקע עובר מזה שנתיג
במאיה שיט וננ״ל זא*נ איך נאמר דכל הלאו קאי רק ס״ז
שלא מבואר בקרא ולחנם טיט הקרא כל סטצסלין ומה גם
עיין במש״ל פ״ד מה' מלוה ה״א שהביא ברייתא מס בקרקס
יש לא תגזול רק כת.יס' נכ״מ (ס״א ע״א) סונרי שנס הלאו
ליצא טון דאי אפשר לוחה ממקימי ישיב ברור שנס לאו
דחמדס לינא בקרקע רהא במכילתא 'לפיק דבעיגן ולקחת
לן־ ישוב בקרקע דלא אפשר ליקיז לעצמו טדאי צא עובר
ועדיין יל״ע בזה:
אם נאמר נש״מ מ״ל ילאי זה דחסדה טובל לרע
נקרקט מתורן קו׳ המש'ל שמה טל התום׳ שסונרי
שנקרקט לא טיבר טל נזילה והא בספרי מטאר דפונר
ולפ״ד י״ל והספרי טק מכת לאו ולא תחמוד וקורט נזל
טון דלדפת התום׳ כנ״מ ה׳ הוי ל זה רק בלא נקיט
דמי שוב הוי ממש גזל ואדרבא יש מור ראי׳ מברייתא זי
להמום' דליכא בקרקע לא מטול מ יאמר שס בספרי דנמסיג
גטל יש נ׳ לאוין ’יאס״ד ריש בקרקע לאו וגזל שיב תקשי
ומליל ג׳ לאיין דיש לאו דחמדה ולאי ונזילה ולאו דההגת
גטל וס״ב ולאו ונזילה לינא רק לאו דממדס וקורט גזל
ובגיל אשנס יש לדחיח די ׳ל רמש־׳ה לא תטיב לאו דחמדה
דטת כמסיג גסל ע״מ למיקט דליכא לאו רהמדה אבל לאו
דגזילס עובר עיין נתו״מ סי׳ שנ״ט ס׳ב ונשאלמזת ט נח
הפריך ועיין נחיטרי קב זהב (דך •"ז
שלום בשם
יובשאילת
ז
■ -־«- -־-
מ״ב) לק חשיב רק ב׳ ליאיין ולא לאו ותמוה ויש 'הנרח
ונזילה עובר גם ננס״ג דאליג מה היעיל מ״ס במרוצו
הנ״ל אכתי תקשה לטפיך למ״ל לא תגזול ש״ל שבכל נזל
*“«■» «■״« '■'•"י״י• י*^י י*״י ילייה צריר
— ״־

ודגה

וייקמל
חמסן דהיב דמי ופריך א• יטב דמי חמסן קרי ג־
ר״ם תלויה וזטןובירה וביר ט״ש ולס״ד הכלי יקר דנקרקט לא
סובר מל חמום מם פריך הא י״ל ונדיר* ר״ה בקרקט דלא

-״. ........................» .

עיבר טל חמרה לק הוי המקח קייס וכאן סיירי בממלטלין
לבן מוגר גם ביהיב דמי ונהי דגם בקרהע יש לאו דתאוה
מ״ח לאי זה לא שייך להמקח שזה הוי בלאו מנח הלב ומיקר

חגטט מיקי שם לזה ואולי י׳ל כיון דמר ח.יכח מגרנה

קישית הש״ם היא מנח לאו ותמוה דפינר בטח הלקיחה
למטלטלין
• fsn nAifc -■- ---יה הרהט
*

"
 r JVי״• *
נקנית ועובר ואדרבא יהי׳ נים

למיקט דליכא חמדה אך לנו׳ז תקשה מה פרין
מריבית ואונאה הא ט״מ לנדקט ליטא לי^ז משם וכמו בלא
דאסור ע״ח למיקס ה״ה נגיילס נדע ק אמנם מכיס לשין

הגמר׳ חמיה דאמר רלך מריטת ואונאה רט״ב טין שלא

היל־ל

מנח לאו וחמדה יצ״ל רהש״ם
יומרלאי דחמדה ולא הגיול בפיק לב׳
וא״כמכבר
למיקט יש
פ״ח דנגול
ידע
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כטסרת לוז לא תחמוד

החינוך

שאין לאו דלא החמוד נתקן מהינה הדמים כל זטן מדרך חכרת לסת מטנו כן תא דעי׳ חאטיתי לרדל
משרשי מצוח זו לסי שפחשכח רעה■ היא וו מורסה לו לאמ_תןלוח חרכה שאחר שיקבע במחשבתו

מנחת סולת ^-־־

עיבר מחי מחזר אח״כ תנת שסיים הקרא וכל אשר לרעו מ״ש
לרפשי אינו מוכרח ד״ל דטק ג״פ ממצים אחרים חמימים
אכל כממון אשר אין נפ״מ לו בממון זה או באחר לא טיבר
מל לאו »פ רש מל מל שיב שפיר י״ל דבסינן לא תגזול לזם
ומחיק בזה קושיה המום׳ נג״מ (פ״א) מקמי נגזל מנדים
ולס״ז י״ל מה הזי דנר מסוים ומומי גלא״ם משום לא
מחמור אמנם אולי י״ל שנם ברבר מסוים אם אין כוונתו
לזה רק לשויס ביק דאין חומד זה זוקא ג״כ אינו סונר ולפ״ז
יש לימן שטם שאיט לוקה מל לאו זה אשר הרמנ״ם נס״א
מה׳ נזילה נחן שמס דאנ׳ת וראניר השיג ט״ז הממם מ״ש
לפמ״ש י״ל נפשטיום דלא נו1מ מחשכתו אם טינתו לחסן
או לשר" לכן איט לוקס אמנם ז״א כיון דהמה סוברים
דנם במשלם מבור החסן מוכר בלא תחמוד וצכה״ג נראה
לכל שטיקר מטרתו להחפן לכן מוברחים לשמם אחר והנן
אמנם במסכת כלה רבתי פרק ששי מוכת שנם בממון שובר
משום לאו זה מ״ש היטב:
ורצה להסימייס דנקרקמ לא מוכר מל לאו דגזילס יל״ט
מה יטט לקרא וחמדו שדות ונזלו דמונח דשייך נזילה
בשמת ואולי י״ל דלסמ״ש בגשמים ראש סימן שס״א דאט״ג
דאין בקרקט לאו וכן נטנדיס ת״מ אם אכל או נשתמש בהם
הר גוילה וכן מבואר בשור תו״ש ם" שמ״א כרנרי הרא׳ש
ושוב י״ל דנם הקרא טון כן ואולי גם הספרי שהובא צמשיל
פ״א ספ* מלוה שסובר שמוכר טל לא חנזול כוון באוכל
הסירוס אז מוכר:
בזית רמק כאן הקשה לס״ל לא תחמוד ח״ל מלא
התאוה ואפי׳ בלב אסור וחיק דלא מוגר בלא
סמאוס רק בדבר שקשה למנייו למוכרו מק דאין לו אלא
בית אחד אז מובל אבל ביש לו ב׳ בסים וקל לו למטר
אמד מהם לא סיבר משום לאו רסאוה רק משום לאו רחמרה
נמס מלקיחה והוציא כן פרברי השיר בסי* שכ״ש וכן כסב
הפרישה אות ירד שמה אמנם לדפתי אי אפשר לומר כן
בלי סטד מתכתי התלמוד ולקישיח הז״ר י״ל דנאמס מיקר
קרא דלא מחמוד בא למטר מור בלאו ויש אז נ׳ לאוין
ובלשון הרמנ״ם פ״א מה׳ נזילה הי׳ב ובספה״ס מל״ח רס״ו
דהוסיף דיש ב׳ לאוין ודבר תימה ראיתי בב״ח לתו״ח סי׳
שט״א שתירש שנעם מחשכה לא טובר רק כשקנה החסן
והוציא מחשכתו לטפל או סונר משום לא תחמיר ומשוס לא
חהאוה מ״ש יזה סותר דברי הרמב״ם ובספרו בספה״ס מ״ל
דסיכף סובר משום לא סתאוה מיש אמנם נ״ל מלשין הרסב״ס
דלא ססאוה לא סין במחשבה לנד רק אם מחשב חמנולים ומצות
איו למשיח שיקחנה מחבירו אז מובר אבל אס מסאוה סתמא
ולא תושב פעולות שיבא זה לרשותו אינו מובר ובן סוכת
מהבש״ר נפי׳ שס״ב שס אמנם סלשק הרסב״ן ס׳ ואסחק
ומהחינון מצוס סש״ז משמע להיפוך סדהקשה שם אין אפשר
להניס מזה וע״כ שסובר שמוכר במחשבה ויל״ס טס:
המעין המכסה הניא באן מדרס רבי אומר נסוג
אחר אומר לא תחחוד וכתוב אחד אומר לא תתאזס
כיצד יתקיימו ב׳ מקראות הללו ה״ז אזהרה לטוקב אתרי
הנואף ומפרש דמי קשה לרבי קישיס הסס״ג למה באשה לא
מטאר איסור תאיה רק חמדה שהמונה שהשתדל בחנירו
שיגרפנס וישאנם וע״ז מסרן ולא תחמוד באשה אין הטונה
נשניל טצמו כ״א שתשתדל מטל תכירו ואז אינו מובר טל
סאוה ואם משתיל סביר עצמו הוי בכלל כל אשר לרטך
מ״ש ולימסי נראה יותר דהוי קשה לרבי קיסיח הז״ר למ״ל
צא תססוד ס״ל מלא חתאוס ומ״ז מתק שטין בשביל מבירו
דאז איט סוכר תשים לאו יחאיה רק נשכיל אמר ושוב י״ל
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ילאו דיקא כוון רבי באשה ק רק בטלהז אמרינן כן ומי
מינייהו נקיש ונזה מדויק מס שנקיש כמכילתא אבל אסם
חומד בתו ל«ו אי כנך לבתו ש״מ שכוון כל הלאו בשניל
אחד דאל״כ הומ״ל לדידי׳ במצמו אמנם י״ל דגה זה נחשב
מטרי שיה" לו חתן טוב או בלה טובה .ועיש סמעה״ח
למק בזה מס שלא נחשב במנין הלאוין אשס בפ״ט דלפ״ו
ניחא כיון דניון למוקב אתרי הנואף וזה ילפינן בשביעית
(ת״ז פ״ב) מלא תנאף לכן צא הוצרך להביאו מ״ש ואיני מבין
דבריו דשם טין בעיקב אחר הנואף באיסיר אשת איש וכאן
מיירי שמישה שבטלה ינרשנה ומכירו ישאנס וזה לא מוכת
משם ומס גם לא מביאני נימב״ם כשום מקום הדרש שדרשו
נשטמזת שס לטוקב אחרי הנואף וע״כ שסובר דהוי אסמכתא
בעלמא או שסובר דכלא״ה טובר בזה בלפני פזר וגת אמנם
לטמ״ש החומים בסי׳ ל״ד ס״ק א׳ דבלאו שניסן לאזסרת
מנ״י נפסל לטרוח שזב גפ״ת בזה ואיך שיסי׳ תרוצו אינו
והעיקר אשר רגיש לא הניא בית ואשס בפ״ע רסיבר כיון
שבראשונות נכללו טלם ניחר נהי רגשניות היי אשס כפ״ט
חית הוי רק כלאו נפיל דלא חשניק ללאוין כס״מ מיין
בםפה«מ בשורש הט׳ ונסרס שכבר הנאתי המכילתא דנית
הוי כלל דטון כל אשר בבית שיב הוי לאו אחד" ויש טול לימן
שטם למה שגת באחרונית אחה נפ״ט דהא לר״י רסיבר כסנהדרין
(ס״ו)דננל מקום יש לפרש נולהו ביחד א״ב הוי מציני לפרש
בראשונות דרק טלהו ביחד אסורין בחמרה לכן פרשה רחמנא
בשניות אשה נס״ט שוב נדע דבטלהו סין כל אחד בפ״ט
והנן ,והנס הנ״ח בסי׳ שנ״ט כתב לאשתו לא אפשר רק
באיסור ולא ירמחי הא כנר הנאתי שמשכחת שתכירו יגרשנה
והיא ישאגס וכש״ש בבש״ר סי׳ שס״ר וכלי יקר שם ואולי
ס בר כיון לאחר הגירושין יש לה ברירה שלא סשא לו לא
מקרי מקנה אותה אליו רק שהוא מוציאה מרשותו אבל לא
מקנס אותה לו לכן לא מקרי קונס ומקנס רק באיסור
אמנם סשנחת בכס״ג שמגרשה בתנאי מ״מ שמנשא לפלוני
שיין נגיטין (ס״ד ע״א) זיל״ט בוס ,ואולי סינר נראב״ד
דנאומר רוצה אני לא מובר הלאו ניון דמהני לכן לא פוני
בנה״ג:
בדרן פקודיך כאן מסופק אי חומד שיה" לו אשם
כמו למטרו או בכל הדברים אי עיבר או לא והשיש
מזוהר שגס בכה״ג אסור מ״ש ולפמ׳ש למיל לפרש בלוקח
ספרים ביי להפסיקן נדחה הונחתו אמנם מיק במסכת כלם
רבתי פרק ר בעי זה וסשיט מלא החמוד מסק סלוני לי
ום״כ בזק ממק לי כפלוני דאל״ב בלא״ס אסור דהוי גנב
ולסמים זרתי די״ל דטק שחומר שפלוני יתו לו הממק ונאשם
מסיק דאסור מנח הרהור מ״ש ובאמת לפמ״ש המפולשים
דהמדס הייני סכיפס לחבירו שימנרנס שוב נלא״ה לא מונח
בלל אם לא שסובר כדמס התוה* בהנהלרק (כ״ס מ״ב)
דלא תתמיד בלא דמי משמט לבן פריך ספיר דהוי להטים
אמנם להסוס׳ לא מיכר בבה״ג שחומי שמטרו יחן לו הממון
מדהקשו בדף ה׳ ח״ל מלא תגזול ואולי טון באן מנח לא
סתאוה אמש לפ״ו מה פריך דהוי ננג ולסטים הא במי
לאסממינן דעונר נמת מחשכה ע״נ מדיין צ״ט נוה ומיין
בחרדים פ״א ממל״ת החצוי בצב שבחג שבאשה טיבר אף
ברואה שבטלה ינרסנה והיא ישאנה ומל מק 1ה «מם גז״ר
נב״ש והכי אימא במכילתא מ״ש ובפי הנראה שסק לש״ם
בנימין (ג״ח ט״א) ימ״ש בהגהות ימנ״ן דכחב דהוי טון
שאיט מפורש וצא ירעסי הא מנר טל צא פתאום ויל״ע נזה!
רמת הרמב״ם דגם באומר ריצה אני סיבר מל לא
תחמוד ותמהו מליו משים ב״ק ס״ב דפריך אי דיסיב
דמי

ומד,

ורצה
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ספר
חחפוד
קגב
החינוך
®נוח לח יא ""־™־
לקחת פסנו אוחו הדבר שחפר׳ פחדך אותה תאוה רעה לא ישגיח נשום דנר ואם לא ירצה תניח
לסוכרו יאנם אוחו טפנו ,ואם יעפור נגגדו אפשר שיהרגנו נאשר טצינו נגבות שנהרג על נרפו שחסר
308

טגחת

----־־■• ״" - -ן ? wמקק ע״ש,י
ולפ״ד נת״ח שיידמסיין יעני מל לא חיסיד אפי׳ באומד
רוצת אני נפסל לפחת ול״מ המקח כאונס ולא סלט וה
נשים מקום ועיין נשעס״מ פ״א מה׳ מילה מה שתיק ילפמיש
מתינות פי׳ ל״י ס״ק ה' ינעת השטי עני מתיש מל לא
יכי'י י«יץ נשרת מהרי״א הלוי ת״ב סי׳ מ״ט
תגזול
ולדעתי י? דמיין במרדכי נב״ק שמה שנתב דאיגו נקרא
חמסן אלא סלוהח נפ״כ של תכירו ונו׳ ונחידושי אמי שס
אוח ר׳ נתב דחע״ג דלא תחמוד עוכר תמיד אכל חמסן
לא נקרא ננה״ג ע״ש ונראה המנוס דחנוסן נקרא בנה״ג
דרובץ מלין תיוג החזרה נחו כגזל לכן פרך הש״ס דהא
וניביה וביל ולא צריך להחזיר ולמה נקרא חמסן ומשני
דנרוצת אגי דמקתו מקק לא נקרא חמסן אבל מ״ח לא תחמוד
עובר ועיין נתומיס סי׳ ל״ד ס״ק י׳יג שנחב שמלאו׳ ל״צ
להחזיר רק מדרבנן שנתט עציו שם גזלן ופפלוהו לעדות
ונפי הנראה שנווגתו ג*כ מנח שנתנו עליו שס חמסן לנן
רונן עליו חיוב החזרה וו״פ אמנם מראב״ד נאן פ״א מה׳
גזילה ה״ס מוכח להימין דחדאורייתא רונן מליו חיוב התזרה
ביון שנתב פמש״ס אין לוקין ניין וחייב להחזיר ועיין נח״מ
שכתב שלהרמב״ם דהובר גס באומר רוצה אני יש הלאו
לינא למימר האי ממס כיון דל״צ להחזיר משמע אכל כלא
אומר רוצה אני מחייב להחזיר מדאי׳ ופי״ז אין ליקה כזה
רק הרמנ״ם הוכרת למממו נאימר מלה אני נמו שהסכיר
תמ״מ שם דננה״ג הוי לשאנ׳ח 1א״נ מוכרח ולא כתומים
רק שצריך להחזיר מדאף אמנם נכשמיס ראש סימן שס׳ג
נסכ נאמת דמש״ס לא כתב הרמב״ם מטם שלמן צחשליחין
מפגי שסובל ולא לרין להחזיר נזה והוא כמזמיס אמנם
דבריו צ״ע נוס שכתב שם דחש׳ס תישנו הרמנ״ס לאכ״מ
כיון שתכירו מקנהו והוא בוחן לחים רק שעיקר האיסור ניון
להכביר על תכירו מקורם לכן הוי אכ״ת וממילא כנה״ג וחין
חנירו מקנהו פנופהו נפ״ב ולוקח ממט המפץ ילקה לשם
הוי ינ״ח וא*כ איך סתים רניגו דאין לוקה וגה׳ סנהדרין

התורה להחזיר וננה״ג שלא לקח מחט בע״< רק שהכביד
מליו מד שטחן לו החסן ניר אמיג דלא אומר רוצה אני
בפירוש מהתורה ל״ל להחזיר דהוי כאומר רוצה אני ע״ש ושוב
לא קשה קושיוחי דנכה׳ג הוי ניתן לחשלומין וכאומן א׳ הוי
אנ״מ אמנם מהחומים משמע דתמיד ל״ל להחזיר מראו' א״כ
יקשה למה לא ילקה וצ״ל שסובר כמ״ש סממס״ח שרטט
סונר נחיטך רהינא ראסשר למשות כלא ממשה גם כמשה
ממשה פמיר .וה״ה כאן כיון דנאומר רוצה אני היי אכ״מ
שוב גם ניב״ח פטור אמנם החיטן נסלחו נתב כאן כיין
שניחן לתשלומין הרי דנם הוא סוכר וכאן ל־־מ הממס דמשכחת
שלא יעשה ממשה כיין רכזה הרנר שהכירו לא רולה מונמז
למשיח ממשה ל*ת הא‘ ממם דאפשר כלא מעשה מיין נשעה׳מ
פ״א מס׳ חמן הלנה ג׳ וטיב ולא כתומים וננוקיל מליו
מסיטה (ח״ג ע״ב) ופריו על זה שרריש סרט לגולן ח״ל
דירא מעבירות שנידו ומתון וכר ולפ״רטנללוחר דמיירישנסהו
 ,־ -
דירח מע^־< K'rfwin
ומל האיסור שעבר
לססויר מדאו׳ וטל
למכיר לו
שמכר משה חשיבה
ול״ל ■vimA
 aיל״4
*-1י*
ול״ם רשע ונפרע לרמת החים' בסנהדרין (כ״ה) גם לא

*״"

שמסוגיא « מונח יכקרקס פיני מל לא תגזול ולא מאוס"
« « (ס״א) כג״ל אמנם י״ל דפנ׳ס מיני על לא סחאוה
שמבואר כפירוש נקרא שדהו ומס גם לפמ״ש לעיל דפכ״ס
פג אכילת הפירות עינר ועיקר החזרה היי סל אכילת פירות
יאז יעביר מל לא הנזיל אפנס נכשיר סי׳ שס״א מסופק
גס סל הסירות אמנם לרעתי פשיס שעוני דמי ממלעלין
וגס מס שמסופק שם נטזל י״ז ע*ס שישתמש ט ואח״ב
יחזירו אי טי גזלן מיש הלא שהיי קיי״ל נג״ס (מ״ג
־פ״נ) שואל שלא מרעת כעלים הוי גזלן ומה גס לא גרמ
מגונב מ*מ למיקט ס״נ דנליו צ׳ע ,ובעיקר סמלה זו י״ל
לכאן אזיל לר״א דסונר קרקס עולת דלרכנן מבואר כסיכה
(ל״א) דמי כשאילה זשיב פ:יט שא״צ לחזור דהוי מאיל)
וטו״ק סל הסומים דהא כסנהדרין (כיה) פטאר דאת״ב פסלו
החמסנים והוסיפו משסע וביתי חכמי המשגה לא ט׳ נפסלים
נטד ואת״ה הוסיפי יאליה למה לא חשט כמשנה זה ועיין
נחוס' שם (כ״ד פ״נ) דסינרי דהמשנה מישכ פסולי דרנק
וזה לא חשיב ושינ גם להח׳יר ל״ס ציין דמוכח מפוסים
דנסס שפסלו למדות מקנו שצריך להחזיר ופיק נחום׳
כסנהדרין (דכ״ס ע״נ) ד״ה מעיקרא יבסהרש״א שם א״נ
מס דאמר י׳־ס נב׳ח (נדל״ד פ״נ) מכביעין אותי שנועה
שאיט נרשוסו ל״ס מור כזמן המשנה דאו אפילו רוצם לגוזלו
לא מוכר כיון דיהיב דמי ול״צ להחזיר וא״ה מה פריך שם
עליו ממשנה הא י*ל דטמן המשנה ל״ה צריך לישנע ק
משא'כ עתה ועוד קשה מליו לפורש התום׳ ננ״ק שם וננ״ס
שנידו לא גירו מזיל שיפסל לפדות
(ה׳ ס’ב) דמעכב
ולשטסס א״כ לש״ז לחיטים ל*צ להחזיר ולמה צריך לישנס
שאינו נרשומו ואילי י״ל דתומים נוין רק נכפהו למטר
אכל בפקדק שהטטהי שאיני נרשיתי נזה אס מא שקר
מחויב להחזיר ויל״ט בזה ,ורע דלתומיס יש לסרן קושיס החום׳
בסונה ט׳ למ״ל קרא לפסיל סוכה גזולה ח״ל דהוי סצהכ״ע
ולפ׳ו י״ל דנעינן בנה״ג שכפהו למכיר דליל להחזיר מואר
יבבס״ג ל״ה סצהכ״ע עיין נשטה״נו פ״ח פס׳ לולב ה״ה אמנם
יל״ס נזה דאולי גם מלן לא נתמעט דהוי שלו זיל״ס נזה t
ומה שהרגיש שם החומים טל הסמ״ע שנתב דטש״ס לא
נפסל משים דלא תחמיר לאיגשי כלא דמי משמע
וכתבו החום׳ שנן הוא האמת וע״והקשס דאנן לא קיי׳לנן
כ״ק הנ׳ש בא*פ סי׳ נ״ח ס״ק נ' וחמה שם גס  pעל
הב״י שהקשה טל המיר שחמסן פסול מררכק הא פוכר על
לא תחמוד ומינת מגמר׳ דרק לאיגשי משמע בלא דמי אכל
האמת שאיט כן וחיק רסיס׳ נתנו דנן האמם וע״ו ספה
דקישייחו איט כלל דשסיר י״ל כיון דמשעע לאינשי כן לק
לא נפסל מראו׳ וסרוט איט כלל דכטור ל״ס ק מ״ש
ולדעתי לא קשה דסב״י סינר בקישיותי ירק נזסן חדל או
הייט יכולה לומר פיון דאימי טועים שכרמי לא סיבר לק
לא היו פסולים אבל סחה שנבחנה הנמל■ ונתפרסם דברי
חדל כישראל המופקים ממר׳ שיב ח• שעונר יפסל מואר
ועתי הארצות גם נשאר דברים משימים לא נפסלו אם (א
יורמים מהאיסור כירן דהמה שיטים ות״ח גם נזם יפסלו ופ׳״ו
חירז הנ״י שפיר טון דהתוס׳ מפרשו רכן היא האמת שיג
ררמכ״ם »» "
חיק ?׳.־■
ועור ל״ם כן מ״ת לא נפסלו מדאו׳^ניק דיש
נהי
«י ררמכ״ם ומור
דעת

סקיין
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נטגוה לח לא תחמוד

החיגוך

טמנו אחאב :ריגי המצות אץ ראוי להתרחק חרבה טז הטרה הרעה הזאת מבוארים במסוטות בגט׳
בפיזור ובטררמוח( ,חיה סוף סימן עניט) :ונותנת בכל מקום ובכל זמן כזכרים ונקבות והעובר עליה

מנחת סולת
דמה הטס׳ ק  sipיזבל לומר שסימך עצמי מיז לק לא
נפסל וז״ש:
ובעימר קושייתו מל סליי הכיל לא אום הא השים׳
י בסנהדרין נ׳יה הקשו ממש כהנ״י ותרצו בתירוצו
פ״ם והמהרש״א שם הרגיש טליהם נקישית הב״ש וחיק
דטונתם למה לא גישט נחשנס כיין דיש נזה איסור דאף
וגם כהני דמשנה יש מס דלא משמ« לאינשי איסורי וא«כ
י״ל וגס הנ״י כיון כן ולא קאי פל המיר רק מל לשון
הוסיסו מציק ,ונזה נראה למרץ גם קושיא הנ״ל מל מירק
הב״י יהא אכן לא קיייל ק ומיץ נסנים מאירוש ח״א סי׳
כ״ו וכשב דלנר זה אי לא שחמור הוי ברמי שליי במחלוקת
אביי ורנא בסנהררק (כ״ז ע״א) לכרשמ כשיכ אל חשש
וגו׳ מד שמם דלרנא סקרי סמם בלא רמי ולאביי אמי׳ בדחי
טיבר וסקרי חמם לכן סונר בכל טנירוש משיל א*כ י״ל
והמשנה דלא חשיב החמסנים סיבר נר׳ יוסי דסונר שם
־"כרבא ולוירי׳ לא סובר בלא החמור רק בלא דמי אבל
אגן קיי״ל נריח וכאביי לכן גס ברמי טיבר וזה כוונת הנ״י
דהחשנה סיבר ורק בלא דמי משמט והנן ,אמנם יליט סה
דהא שם בוכ״ו אסרינן הלכה נר״מ משום דםת'מ כווחיה
ומטשה אס״ר דמשנה וי אשי נר׳ יוסי א״כ מליט סח״מ
נר״י ובכל זה יש לקיים שירק זה דייל דהמשנה אתי ג״כ
נר״מ והא דלא חשיב החמסנים והגזלנים והרומים י״ל חני
ושייר וסומך שנדט מפצמיט שפסולין והברייחא רנקיט הוסיפו
משמט דל״ה ככלל הסשנה סונר כר׳ יוסי דרק בלא דמי
טובר לק הוצרכו להוסיך וכן למטן הגזלנים ומפרשו כגמר׳
במליאת חשו״ק אשי כר׳ יוסי בגיטין (ס״א) דיוצאז בדיינים
לכן קורהו גול אמנם גץ דברי הפמיא לא נ״ל ומסברא גם
אם נפרש בדמי מ״מ סקרי רשט דחמס כיון רהתורה אסרה
זה וראי׳ לזה מדהקשי החום* טל מה שחני בברייתא הוסיפו
טליהם החמסנים והא סובר טל לא תחמוד ואברר דוה ל״ה
רשט דחמם הא קיי״ל דאם איט של חמס ליה רפט טר
שיטבור טל לאו שיש בו מלקות ובזה אין בו תיוג מלקום
נג״ל בשם הרסנים וראנ״ד א״ב שוב לא נפסל לסדום ומה
הקשו התיס׳ יט״ב דזה הוי רשט דיזמם ,הן אמת שסטמ״א
בחב שם דמל לא תחמוד לוקין אמנם לא וכר דברי הרמנ״ם
ובל הקדמונים דאין לוקין וסוד ראי׳ ממה ופריך בב״ס ה׳
ותיל דטנר טל לא תחמול ואסיר דל״ה רשט דחייס לא נפסל
מש״ה ניק דאין לוקין וט״ב דהוי ישט דחמם אמנם זה יש
לרחום וכוונת הש״ם ומנים חורמן נפסל מיין בח״ל ט״ר
מה׳ מלוה היו שנתב שבלאו שא ן בי מלקית טפול מדרבנן
אפי׳ בלא הכרזה ט״ש לבן משני דמשמט בנא דחי ישיב בלא
הכרזה לא פסול לעדות והיה לשביעה והנן:
התום׳ בביס שם הקשו דה״ל מלא תגזול ונתב
המהרש״א שם פסיברי שכן הוא האמת ובן סיבר
הפמ״א שם אמנם לרטחי אי אפשר וליחר כן דהא (נרט״ב)
נתיחה שטר מוכח שהינרי שאין האחת ק זק נתב
המסרש״א בסנהדרין (ניה טיב) א*נ הרי ידיט דנגמר׳ אחת
טנל להקשיח מתום׳ על חום׳ איב איך נוכל לומר דבאן סינרי
להיפוך וס״כ נראה דמום׳ טוגו כאן רק לאנשים שטיפין
כן דאיך יונצז לססר כן דלס״ל הלאו ח״ל מלא תגזול וכן
נראה ססירש מהרים סם שכסה מל מיש התום׳ הא כי יסיג
דמי נסי חמסן הוא שהכוונה למה פסלה רחמנא חמסן הא
יטב דפי וסובר רלא סישה איסור ע״ש אמנם איני מטן
דבריו פא שפיר י״ל והתירה פסלה לכל איש שיורע שיש
איסור וכפי הנראה שמוה הכריח המהרשיא שטונתם מסיום
שק הוא האמת אמנם לרעתי י״ל באופן אחר ולכאורה לפיד

ומד,
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סמהרש״א מתים׳ סזכרי כאן דכז הזא האמת א«< אינו
מובן איך ס־ר דהחזם׳ דתמסן פסול מראו׳ לפיוס זלשנזסה
הא אינו עובר סל שים לאו ולחה יפסל מדאו׳ וליל מתום׳
בסיר רצו נזה להבריח דאין האמת בן מדראינז ןחג1סן
פסול מדאי' ע״ב דחמרה הוי אך נדתי וט״ב תרצו דאיט
בן דגם תחסן הוי מדאי׳ רק בלא דחי וטייז י״ל דחמרה הוי
ניב בלא דמי וזה נוונת המהרש״א שנתב דאי הוי חמסן
דאו׳ אך שמעלים חמסטתו מיח טיבר בלא תחמוד וסמהר״ם
שיך בחב טליי שםיתר חיש מקודם דק הוא סאחס ט״ש
ולפמ״ש בטן דבליו דאי הוי חמסן פסול מראו׳ ט״ב הפירוש
לא תחמוד הוי אפי׳ בדמי יאל״ב אמאי יפסל חמסן הא לינא
בו מכירת לאו אמנם לשין התום׳ דחוק לפירושו כמובן ט״ב
נראה יותר נהק דהתוס׳ סוגרי ז־אסי׳ אם חמדה הוי רק בלא
דמי מ״מ חמסן פסול מראו׳ מרנתיב בהרא אל ספת וגו׳
להיות טד חמם והוי גויה דחמסן פסול נסו קרוב זאשה
דהחורה לא האמיט ומיין נשטמ״ק כאן שמסרס ג״ב ומפתה
שיב יש לחיים נסי מיש דהתום׳ מפרשו ירק לאינשי משמט
כן ולא דהאמת כן ומה שהקשו ת״ל דהוי חמסן כוונתם דחה
מתרץ השים דאינשי טועים דלא מוכרים בלא תחמוד טב«פ
•פסלו לטרוח גס לטטוחם מנח חמסן וה״ה לשבועה ואי שמוטים
נם נזה שסוברים שתחסן הוי ג״כ בלא דמי א״ב הול״ל שגס
גזה סוטים והול״ל שסוברים שחמק הוי ג״נ בלא דמי מס
המטות שמזכיר השים לא מהגי טור לענין חמסן שרחמנא
פסלהו בתו קרוב יאשם וט־נ תרצו דאפי׳ לריק שמשישיגן
חמדה אפי׳ בדמי מ״מ לא נקרא טי״ז חמסן רק בלא דמי
ובמו שכתבתי לטיל ברמת כרמב״ם והנן ,ומצאתי בחכמת
מנוח שם כתום׳ שמוכח• ממנו ג״ב שסובר שהמום׳ מורים
שגם כדמי טובר (ע״ש שהרגיש ג״כ נקישיימי הנ״ל למ״ל
לא מנוול ח״ל מלא תחמוד וננ״ל):
ומה ראיתי בסמ״ג נארח סי׳ תר״ד  m3ם«ק א׳ שמסופק
אי חמק אסור נעכו״ם ט״ש ולרמת׳ פשוט דאיט טיבר
טון דרטןיכתיב וכן נתב המניח באן בטשטיוח וכן מבואר בש״ט
הרב בקיא לה׳ פסח לםי׳ ת״מ כדק י״א טיש ,זהייט אם נאמר
ותלוי במכירת הלאו ותמרה ,והנה ראיתי במומים בסי׳ ליד סיק
י״א שהרגיש מל התום׳ סנהדרין שהקשו והא מוכר מל חמדה והא
טכ«פ לאינשי משמע בלא דמי ולא נפסל (לא ראה שהמהרש״א
במקומו הרגיש בזה ומיל) וחיק דנאמת הוי ספק אי יודט האמת
דגם בדמי סונר ומספח לא פסול רק טון שרבנן פסלוהו שוב
גמלס חזכ״ש ושוב יפסל מדאו׳ ט״ש ובאחח שנס מסרי״ש חיא
סי׳ מ״א נתב סברא טי למטן חזקת פטיה אמנם לא ארט
לפ״ו איך נתנו התום׳ לעיל בדכ״ר נהגי דתשיב שם להוי
מדרבנן טון דלא משמט לאינשי איסירא שלדבריו יש לטיסלס
תראו׳ מספק ומיד מס תרצי החום׳ בתירוץ הב׳ דפסלי מספק
שמא לא רצה לסכור ולדבריו יש לפסלם מדאי׳ מספק אמנם
ליה י״ל טין דרבנן פסלו רק מספק לא איתרע חזב״ש
מראו׳ אמנם נטיקר דבריי איני יווט מרל להתוס׳ דלמא
האמת הוי בן דפנח דרבנן פסלו שוב נפסלמראו׳ ובסברתו
ועיין ננ״י סם נסי׳ ל״י שהניא טרייו דחמסן פסול
מראי׳ ותמה מליו דהא רקמדרבנן פסלוהו זלפ״ז י״ל טון
דרבנן פסלוהו שוב ססול מדאי דאין לי יותר חזב׳ש ואולי
י״ל בכוונתו כיון דכלל טחד מט הגזלנים דהוי רק מדרבנן
ממילא גם באן הוי רק מדרבנן אמנם בלא״ה נדחה דברי
החומים ומציין התום׳ משמע דקישיותם קאי מעיקרא שמקיום
שחכמים פסלוהו וא״כ נדחה זה ו
ומה נזה שהבאתי לטיל הקישיא טל הימנים שפוסק
דגם באיטר ריצה אט סונר טל חמדה מס ימנה
לסוגיא
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לסילא זל? '°נ יחי5ח צהישיו עליז טל רעמי צימר והא
הגמר׳ שה הניא מקידה דברי רב אשי ועיין נתיס׳ /((gyp
(י״ז מיא) ונחנו דנעייח ר«א אזיל למיד לשאנימ לוקין
• . •-----------....י ׳״ י" "!׳■ר געחנימ נוקין
לא תחמיר
לדידי׳ ליקין
&|יר רנ! 1ושוב
ומססמא סינר
מל ■־
!... ...
: MM״.״
עליו AnD&nt
מליו
להרמנ״ם מתן עמס דאין ציקין משטה דאנ׳ח ונבר ידוע
שישות דמן נלאו שליקין אמרינן אעליח לנן פריך נימא
אעל״ה כיון דיש מלקוח ומחלק נין אמר רוצה אני אבל לרינא
ואנ״מ ואין לוקין שוב י״ל דנה כאומר רוצה אני יש הלאו
ומ״מ מהני ()•פ ,ועוי״ל דהמקשן הי׳ סינר דגם בלא אמר
רוצה אני המקח קייס ופ'נ הי׳ סינר דהנועם ביון שניחן
דמים מחויב חנירו להסכים למוכרי מנח ואהבת לרטן נמיך
לנן פריך למס הוי חמסן כיון ומנירו מוכרח להסכים עיז
לכן מתרץ דאינו כן דלא ה«• המקח קייס רק באומר רוצה
אני אבל באינו מסניס_ל*ה המקיז קייס לכן שפיר י״ל דגם
באומר רוצה אני עובר על לא מחמיר והא דמכייס הא ללא
אמר רוצה אני אין הנמנה דרק אן עונל רק שביין דנלא
אחר ריצס אני לא הוי המקיז קייס ועיין נעירובין סיף דןז
{׳ שחצינו ניב לשין כוה לפירשיי וסנן:
וה(ה ראיתי נמקנה להלנוח קידושין נסי׳ נ״ח דיס אי
נחמם שכתג רלהרמנ״ס מיקי איסור רחמרה הוי
רק באומר רוצה אני ניון שקונה איחו או נטח השיניי והוכיח
זה ממה שפרין בחמורה למה שיניי קינה נימא אעל’מ והיינו
משוס דאו עובר על לא מחמור פ״ש שנחב שנטח שקונה נפשל
מואו׳ ולס״ז י״ל עוד מילון על הקישיא מנ״ק לתרמב״ם
דעיין בחום׳ שם בניק דהא דשאל מה נין נ׳לן לחמס!

הסחתי
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יגרשה והוא יקמנה וע״< מיירי באומד רוצה אני וכן
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מחמור בלא רמי ומיל שיב י״ל ולשיטתיה היי לאי זה בטח
יה
הקנין דאל״נ ח״ל מלא סגזול יא״כ י׳ל רמלה פריך השים
יקר
כיון דאויל לרכא לכן לשיטתיס טיקר
אטל״ח כיון
ניחא אמל״ח
בחמורה נימא
בחמורה
הקטן אנל לרינא רקיי״ל כאביי
גע«« v׳!/,
■
הנחו רחמיה w
הלאו וחמלה הוי ננוח
דעובר אשי׳ נדחים שוב י״ל ואף בלא והן קטן עובר יכוה
סי׳ נכין מה דמסיק שם בחמורה לנסיף הסיגיא ררנא סינר
סיני' לא קנה מ״ש בפירש״י והקש• המפירשים לריק דקיייל
שינו' קונס וקיייל כרנא ולפיו י״ל רלרירן לא טישה בטח
סיני' שום איסיר לכן לא אמרינן אי אמליח יז״פ« ימה שהתישו
המפורשים טל הרחבים שמונח ממני שסובר שנם בלא
רוצה אני מהני המקח והא נניק מיכח להיפיך לרטחי י״ל
דחורה הרחבים רמיינא נעינן שיאמר ר לה אגי רק מנת
רלא חחחור לאינשי בלא דמי משמע לק אמרינן דמסיזמא
חסכים ומתייאש מהדבר שניקח ממני רסיבר כיין רנחן דמים
אין מליו שים איסור נירא• לא יח׳יר כי וטיב מסתמא
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 ,דריי לשיטחיה רסיבר לשאב״מ ליקין ולוקה משים לא
חחמור דמיירי פמש׳ם לכן ליקין לוירי׳ דאז ל״ה נל״ט וטיב
וחמדה הוי רק כפרושה אמנם אם נאמר דמיבר רק כחפץ
מסוים י״ל דגם מל פמשים טיבר מיין שנימוח (מ׳ ט׳ב)
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ויליט מה:
המנ״ח נתב כאן דלרמבין רסיבר תמביק אזהרות
נפיט מיח בחיט מירה במו וראינו ככיבוד ומורא
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אימר

מסכים מל המר,ת יהני:
נסטם יפות כאן שכתב שבאשה איש מ״נ לא
עובר בלאי !ה רק כעישה פעילה שנטלה

ר״A

1
/■ tjifi p/1ן יי*•* ״• •• ן
דהמ״ת סינר כרמת המקנה דעיקר האיסור נטיז שיטי הוי
לאי רחמיה וראיני דרחמנא גילתה טל לאו זה שמסני ומס

שתרגיש המגית סל הרמבים ניחא בלא איפר ריצה אט ילקה
----------------אפי׳ באומר ריצה
עיבר אחי*
ילאו ייייי
מעשה •י',אי
ייתר “*■׳■י•
כילל ■׳־“•
:יין ולאי “
כ>;י ונסי רשם אין ליקה משיס דאב״ת ח״מ מקרי בולל יומר
אט
שיש
m

וב> ראיחי
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דמי קרקע ול״ח קטן רק ננהיג וכתב דראמד מודה נ«י
שאפי' אמר רוצה אני טיבר הלאי לכן נהר לוקין ניק דלא
ניחן להשנון וכן לרמב״ס ליקה נהגי מיש ולדעתי רו איט
וראינו דהרמלם בה׳ סנהדרין לא חושב הט בק הליקין
ש״מ דאין ליקק יכן דוחק לומר לראנ״ד להפסיק הקרא
דנניח ואשה מיירי אפי׳ גאימר רוצה אט יננילהו לא עובר
רק בלא אומר רוצה אני יט'כ רל דלא כדבריו דלא מבטיא
נניח שפיר משכחת שחיחד ולא טינה קטן דלרעגו הראב״ד לא
נטי קטן וחיש השיר נסי׳ שרט דאיט עובר מר שיקנה
החפץ כיונתי שיקחנה לביתי נמיש הרמלם אנל קני! לא
נטי ובפרש לפוו״ש לעיל דנית הכיינה כל מה שנניח ונדל
אלא אפי׳ באשה כבר הנאתי לעיל בשם הלח נס שרש
ונח נ דמיירי כאיסיר יגלח לב׳ לאיין ובפרש אם נאמר
רליקין נפיח לחלקית יחתירן קי׳ החים׳ בסנהדרין (ט׳ טיא)
ויה דאתרו דלפ׳י יש מלקית משים לאי זה כגיראי נס
היא מציוה טיז הלאי נמי בל לאיי! שבחירה ומיין נמסה׳ח
כאן שכתב שבאשה כיין ממדה לחאיה לכן לא נקיש הרמלס
נלאו זה אשתי עיש היטב ימ״ש המעלה כאן דסמ״ג סיבר
וחמדה טי בלא דמי יקשה לו חיל מלא תגזול ולב סינר
דחחרה וחאיה הוי מר לאו אפי׳ באין משיג מביקכי לש
ו׳ה תמיה דהא בפירוש אמרינן כמכילתא וחמדה היי רק
במשיג מביקשו ריליף מילקחח לך יע״נ דסמ״ג סובר רנס
מאיה הוי רק נמשיג מניקשו יכן דטת היראים במטה לרד
«א׳נ נדחה דבריי והניח נהי׳ שרט הטא נ״נ נשם הסמיג
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מנוה לח לא תחמוד

החינוך

אמילו אנסו ממנו להישבון ניחן ,ומכל מקום הרי הוא כעובר על מנות המלך יתברך וכשח שלוחים יש למלך
יתברך לימול נקמתו ממט:

מנחת סולר!
ט״שובאמח טקנראש יוסף כשלין ג* בסודה וסופג שבחג
דנבה״ג לא סקרי כולל יוסר ס״ש אמנם יש להקשות סל
זה שפשיס כחולץ שם מריי דמחייב מניס בגונב ונחל
דסיבר לשגל״ס לוקק הא לר״י לוקין סל לשאנ״ח ושוב י״ל
דלוקין סשום חמדה דהוי סלל יותר ממשה אמנם נבר
נתנו האתרוגים דלר״י בל לאו טלל יותר ממשה דפונר
סומא פטור ממשה ובלאוק שיבץ לק אי חייב כאן מנית
מנת כולל יחייב ננל לאו שנליס ,ומה שהרגיש המנ״ח למה
לא גקיס הרמב״ס מסם דאין לוקק מכת דניפן לחשלומין
כדי שיוטיל נם בלא אומר רוצה אני מ״ש הנה לפמ״ש המקנה
דלא סובר הלאו רק כאומר רוצה אני ניחא ומה נס נראה
דהרמב־ם סונר דטטם דאביס מספיק לנל דמיקר חמדה
מי כלב רק שילפיק מגרש דלא נגמר הלאו סד שיקיונו
וס״ת סיקר מתחיל מסת שגמר בלבו לק מקרי לשאנ״מ ונן
ביאר בנגרר סימן שס״ג וז״פ:
ומד! שהרגיש הסנ״ח בכל גזל ילקה מנח דהוי בולל יומר
ממשה בקרקעות פיק בארטא דרבנן כמפרנס אות א*
פי׳ י״ג ובספרת דארטא שם שהרגיש באונאה ק אמנם
להתימיס שהניאו בתנ״ח כאן שכמסשה אמריגן ביון שניתק
למקצחי ניתק לכילי מתוק גס קושייתו באונאה ,והנס נארטא
דרמן במערכת ח׳ סי׳ רח״ז ציין לדברי התום' שנדחי
לא עובר בלאו וכתב שבוה ניחא דברי הרסב״ם שכלא יהיב
דמי היי דאו׳ ע״ש ודבריו תמומן דרמב״ס ל״ם בתים* רק
דאתי׳ ברמי סובר וגס איך טבל לומר כן דרניס נוין בלא
דתי א״ב למה נקיט חמסן הא נכר נתב גזלנים וט״ב דבריו
אינם /ומה שהביא המנ״ח נשם הפנ״י נכ״ס דרמב״ם לא נתב
נגזל סעם שנל״ס רק מפני שניחן לסשלומין מ״ש איבו כן
דנפ״א מה׳ נזילה כתב הממס שנל״ט ומיין בטמרת חכמים
לפסחים (ל״א ס״ב) שנתב שאס הגוילה במין הוי מכת
שגל״ס ומיין מרח מות יאיר סי' קצ״ג ובלימוד ח לימוד
ה״ה ,ומס סתמה המנ״ח טל הפומים דאיך נוכל לומר דטין
שניתק למקצתו ניתק לטלו הא הרמכ״ם פ״ג מה׳ חלוה
נתב משרף המפנק חייב מלקיח ביין דלא קיים המשה ומנ״ש
נטשיר דחק ס משה כלל איך נוכל לומר דהוי ניתק מ״ש
לרסחי יש לחלק דבטשיר נהי דאיט מציוה טל המשה ס״מ
ניוו להחזיר החפן נהי דאינו מצווה ח״ת יש ברירה להסויר
לק פמיר אכל בנשרף אין ברירה לקיים לק חייב ומיין
היסב נחום׳ בחמורה (רף ד׳ ט״ב) דה הרי אונם שקצת
מינח ק:
ורצה כתום׳ שלק (ש״ב ס״ב) ד״ס הזורע הקשו למה לא
ילקה בכלאים משום לא תסיג וחרצו ביון דאין
לוקין סל הסגת גטל טון שניתן לתסלימין ה״ה בזה אין לוקק
מ״ש וצריכק להבק דהא בכלאים איט יטל לתקן את אשר
פשה והוי כמו שנשרף המש pולמס לא ילקה וא״ל דיבול
לסקור הכלאים מ״ס לא סוקר סה האיסור שורט מקורם
ונבר גרל נלאים אמנם בלא״ה איט מוק דברי התום׳ דהא
קרקס אינה נטלת ואיני משיב בהשבה ול״ה נל״ע ואי
דטינתם מיתן לחשלומין הא לזה טדאי ל״מ מה שניחן
לתשלימין במקצתו במו שהוטח המנ״ח כאן מחובל בחכירי
באיט ס״ם שלוקה אמ״ג דנש״ח ניחן לתשלומי! ואילי י״ל
ביק ראם הסיג נטל חרט כהקניקט יגדלו פיריח ונהנה נהם
מחויב בחזרה שב מי נילי נל״ט אמנם המיקר נראה בכוונת
התום׳ טק דמיקר הלאי היי בהסגת גבול ובי איט לוקה
שב גסי דש״ל קיבלו דנם זרימת נלאים שי מלל הלאו
מ״ס טין יזה שמטאר כפשטא יקיא אין לוקין היה בזה
שמרוש ג״ב אין לוקין ול״ד לשכל דשם כוון הן בפטש״ס

של*

הן נש״ס ושוב בפמש״ס דאי! משלם לוקה משא״ב כאן דאין
ליקק ס״ו ששי ששסא דקרח איט לוקס גס טל הרמז /ובזה
מתוק מה שהרגיש ברברי חיים מהר״א אורנייך נש״ס
הלכיח גגיבס סי׳ א׳ לחה לא ילקה בגונב מ״ס למיקט טק
דל״ה נל״ט ולפ״ז ניחא כיין דעיקר הקרא בגניבה הוי נל״ט
רק חזי־ל דרשי שמורא בב״ח (ס״א) ט״ח לחיקט שיב גם
בט*מ למיקט אין לוקין ומיין בח״צ סי׳ נ״ו שנחב דאע״ג
דמוקי לאו וגזל לכיכש שיש מ״מ קאי גס לגזל וסיס בגניבה
שי נן דקאי גס לגניבה סחמא וכיון דבנה״ג אין לוקין ה־ס
בזה אין ליקין ובזה מחורץ קישית שיאל ומשיב תנינא ח״ד
פי׳ קס״א בנק ילקה בזורט נלאים משום לאו דהסגח נבול
ביק שרמת רש״י בתמורה דבק חייב מנוח סלנל״ט ולפמ״ס
דכוונח החים׳ משים דגיחן לחשלוחין שוב י״ל רבנס״ג גס
בכהן איט לוקה ולכאורה מונח להישך מחום׳ יומא (ל״ו
טיב) דבתכי רטריפה ליה נל״ט ביק דכלל נמי קדשים
שיצאו שן למחיצתן דאיט נל״ע מ״ש ולפמ״ש שליל שם מיפיך
טין דטיקר הלאו קאי בטריפה ובו הוי גל״ט גס בקדשים
שיצאו שן למחיצתן לא ילקה אמנם י״ל ישם ל״ס נימק
נמטשה רק רמז קצח לכן בבה״ג שיש רמז בלאו להבי דל״ס
בכלל המשה לבן ל״ה ניחק בלל והבן ,והגה חמ׳ש החום׳
בהסגח נבול דניחן לחשלומין מוכח דלא בטט״ח הנ״ל דאם
שא בטין ל״ה מנח ניחן לתשלומין רק מנח נל״ע דסא
בהפגח גכיל הוי בטין ומ״ח בחבו מבח דהוי ניחן לתשלומין
1מ״כ נ״ל שנס ננפק שין ניסן לחשלומין מ״מ גקיט יוחר
דהוי נל״ט דטי״ז קיל האיסור דחבטל בל האישר למפרט
ודי בתשובה קלה משא״ב באינו בטין אט״ג דאיט לוקה מכח
שגיק לחשלומין מ״מ צריך משוכה מטליא שחחכפר לו האישר
שמשה ודם ,ומ״ש המטח בפשסיוח דלא תחמוד סונר בקרקע
לא ראה דברי הכלי יקר הנ״ל ששבר להיפוך וגם בשאר
דבריו כבר דברתי לטיל!
ומ״ש המנ״ח דמש״ה פסק הרמב״ם לאם נשרף המשכון
חייב מלקיח והפשד החוב כנגד המשכון כיין שתפס
הלוה בשבו ושוב ליש קלנ״ת דלצי״ש חייב ומהגי תפיסה
מ״ש אם הי׳ רל דבריו נוכל לחרן חס שהרגיש הח״ח שם
טל הרמב״ם מש״ם מנוח ט״ז דאמריק דבהשנח המנוס לא
משכחת מלקות ע״ש ולס״ו י״ל וטיק בפסחים נ״ט דר׳ יוחנן
מוקי הא דלא מטל משום דברת פוטרו וט״ש בצל״ח והרגיש
דהא אשם אין ממשכנים רק דחייב לצי״ש ונזה ל״ש קלב״מ
ומינרחין לומר דר׳ יוחנן שבר דקלנ״מ אמריק אפי׳ לצי״ש
ול״ם כרבא נב״ס (צ״א) רק כאביי ור״פ שחרצו שם באופנים
אתרים ומשלא ניחא דשם במנוח אוליגן לרי״ו ולדידי׳ גס
משרף המשטן פטור חבח שהפסד השב פוטרו ממנוח במו
בבל לאו שניחן לחשלומין אמנם אנן קיי״ל נרנא דלצי״ש
שיב ושוב משי בזה חפיסה ול״ה זה בסוג ברי רשטחו 01׳
לבן שפיר שיב מטח והפסיד החוב אמנם גוף סברת המנ״ת
לא נ״ל ולדבריו שבא דמלוה מוחזק כאיזו דבר של הלוה
נימא של״צ להחזיר זה סד שהלוה יחזור ל! השב והו״ל
להרמנ״ם לבאר זה ומה גס יליט אי שייך נזה קלב״מ דשוב
המכות שי בטח שסבר טל הלאו והפסד השב הוי בטת
שגשרף מיין כתיסת (ל״ר ט״ב) ונרמנ״ם פ״ג מה׳ שאלה
ומ״ח שם וכשו״ח טח אפרים תש״מ ש׳ ה׳ ומיין בשם׳ מסת
(ט«ו ט״ב) יבשרש״י סם והכן ,ידע דבלח״ח פ״י מה׳ מרית
ה״ר נתב דלא עובר טל לא תחמוד רק נהפציר הרכס
והרבה רטים אבל בלא״ה איט שבר ונ״ק הנש״ר בסי׳
שס״ב והושף יוחד שנס כלאו דתאוה לא שבר ט״ם ,וסנה
לבשרה יל״ט סל דמח המקנה הג״ל דלא תחמוד שי רק
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קנד 807
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מזול מישי!( pרה) אמי כיון לממס לס מסמם במדור העליון נמו שהי׳ אז
במליש
דא״נ למש
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מקט WJ־'
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הקנין «״« w
במםי ־י־ך״ |
־-־י־
1שלא יצמרךauלהיזזירו
מי״ז שנר מל לאו לחמלה ומיץ ומל סתנרת של ממה לא טנל לאסור  wniniד^י tt
 -----והא ~ך — .לא טנל לאסיר כמצסיט דאולי לא
מונה (ל״א) שמטאר שנם נמלחיד חנם הוי כן חה טלאי
הקפיד יק מל התכנית שט׳ אז כעת שנאסר המקרא דאס״ג
״ —.AI 1־’*1
 senשמי׳ו יידמו
דמי מתה משמשי בחרום לנן סונר הרמנ״ם ילא נאסר
דל״ס יומר של לסן ואס נאמר למנח קנין לרכס לא מהל מתה הן כמשכן ק נמקדש רק מנח יראת המקיש מדרבנן
לדאי׳ בלא״ה לתא ימיאי׳ אץ ט קרן ולינא עית לא! ודפ מיתרים הן נשיר הן ננרונ ירדנו הזניח זה מסס
דממרס אמנם ז״א דהרי מצא שת בסונה ש״מ שמועיל פתני כאן נסירין נל הפרצישת מותרץ  pnממכרת ארם
ש״מ דגם דם מיחרין זמ״נ דלא נאסר רק קורס שנשמט
ומ״ש במכם כמום׳ (בלן 1ל׳ מ״ב) דיה שטי ומגמת מסרציח וכן תכנית החשק אע״ג לכמת האיסיר שנאמר במקרא זס
מס שנתב ונכר מטאר זה כמקור חיים סימן ממ״ח והכית מדיין לא יד׳ משכן שסר ץ לא נבנה מ'מ נמרוס נכר סי׳
אשלים לחרש סי׳ מ׳ דחהו דהא הש״ס אזיל לר״א לסיכר
 pאכל אח״כ שנשחט מסתמא נשחט שם נ״נ שיב חזרו הר
שם
טכס שאולם שפסול ע״ש ובאמת יל״ע הא ב״ש סוניי
להיתר ועל תכנית החקלש מחדש לא נאסר לכן טלם מומרים
וכמוס׳
«יעץ למחויב להחזיר המריש ודא הוא מתלמידי כ״ש
והכן ,אמנם יל״ס לטנ״ס תכנית מנירה הדל להזכיר שאסיר
״נ
6
ו
ר״א
ניצה (ל״ד מ״ב) הניאו ירושלמי דפרין חנ׳ש סל
שזה לא מחנה ומה גם גוך לכרי הפרי והנ״א הדל שמש״ה
ואולי
זו
תקנה
איך אמריק כאן מנם לר״א יוצא כיון דל״ם
נאסר חכרת הר משום דכהמ״ק הל ממלה הר  pצ״ס
כניצה
עיין
גס
ומה
סטונה אם נסטר נר״א נהא ולא בהא
מדפריך הגמרא סל אניי שאחר שלא נאסר אלא תכנית
סינר
לר״א
שנמנ
ואמה
(לך ד׳ ע״א) נשירש״י דיה היא
סיכל והא חני לא חפשץ כדמות שמשי המשסשין לפר נמרום
והק:
שמה
דלא כנ״ש
ולדר מה פריך הא נס המה נאסרו גס  pסש״ה כיון
תחמול
כלא
ט
שמיץ
אם
המורירץ
ויל"{( נרשמ דהר מן
שהמה נמרום ועי״ז אפור גס לאחר התור? מנח שנמרוס
לא
ממונם
רלמק
ונראה
רעך
ט
כיץ רנמיב
נשאר כחברת זה מינח מחום׳ דה  tp3דך דה f>i
עוכר כיק שמיתר לאנדם מיין כח״ם לחים סי׳ קרד אמנם חמשין אתי שהקשו לנדל לאסיר צורת ארם ת״ל דהוי דמות
לסרן אשתו בוראי פוכר להא מיאיף ג״נ נשיב רטט ומ״ח כרוב ותרצו דזה לא מקרי משמשץ וכרוכים של ססלה לא
חייב בא״א דירהו דרק ממונם התירה רחמנא ולא אשתו נתברר צורתם ואס״ד כדבריהם דהוי לפעלה ג״כ א״כ הר
ומיק במראה הפרם בירושלמי סמדרץ (מ״ב ה״ג) ד״ה רם משמשי סש״ה דהוי לחמלה ג״כ וע־כ דהפירוש אתי מנח
<לס ח״< 4ומיין בטב״ס חירד סי׳ מה וכדברי נט שנתב להוי למסה משחש־ן ילא נרכריהס ולפת נס תירוצי סל
שלהרמנ״ם משכחת מלקות מזל ודבריו צ״ע דנה׳ סנהדרין מ־סכ״ס איט דכיץ שכמת שנאמר מקרא זה ל״ס שר
לא חו5ןט בין הלוקין וע״ע בשרה שינת לון סי׳ ק׳ וגס המשק וקאי מל להבא וא־נ גם לב׳ בתי המקדש שיסי׳להנא
קאי יהבן:
בדבריו יל״ע ולא ציין כלל לזה ששטאר נמילין קמ״א דננינס
ןיל״ע בתכלת היכל איך הדין אס אתרים פשו לו אם מיתר
הוי גל״ט ולא נרכריו ויל״ע נזם:

יק

להשהותן רלפמ״ש סתום׳ כאן וכדה לססקנא ל״ס

מצוד .לם .שלא לעשות צורת .אדם.

(*) בעץ (מ״ג מ״א) דורש קרא זה לא תטשץ אמי לאסור
כדמומ שמשי המשמשים לפני לאסור כיס חכרת

■ •

סמקרא ס״ש .
שנאמר ׳.׳*י.
נשמה pn 9
שורשהי׳במרכבה
ושור אין
הרצופיםשעתה
דאמ״ג
ושוב
ביניהם
ס״ס כאן שייך ק שיהי׳ אסור מחה תברח המשק שסי׳ בשמם
שנאמר המקרא שאסור ,ומה שדל בישוב דמיו הרמב־ם שלא
הביא חחח לאו זם זס האיסור וגס לא הניא לאסור דס
ומיץ בכ״מ פ״ג חס׳ עת כסופו נשם רמ״ך שהרגיש מס
מ״ש ד״ל דהרמב״ם סונר בית שנשתנה שבלם נהחיק אח״נ
ממם שסי׳ במת שנאסר מקרא זס וק הדפ נשתנו נמ״ש
בחגיגה (י״ג מ״ב) שוב נתבשל האיסור מזה שנאסר במקרא

חשדא שמכר סל לא מעשין רק מנח חשלא למת ס״ש שיב
כהר ל״ש חשרא רמת מסכרא יש להתיר להשהותן ,והנה
ראיתי ננליק רש״א ניז״ד סי׳ קמ״א מל מרך אות נ״ז
שכתב דנרכים לינא חשדא ונתב מת סייגו באיסור דלא
* •tl׳■A״* י'<*• י»*ד ייודיד י^ייז לחימ׳

מוסיןז לאסור מ״י נ׳ דשם נתיב כשין ימיי וע־ן וקץ
לט נח לדרוש דרשות ממצמיט וא״נ שוב ק לצדד רב׳
חותרץ ושוב שפיר רבים לתז יאולי פשו ב׳ מהם דל״ס
אשור ואו׳) ומפתה להסדי שוב גס מכנית סיכל אתור
להשהותן מנח חשדא רסשיס ומס גם הרי סדן במג מת
מ״ג דטה אש׳ מ״י אחרים אשר מראו׳ לקיימן כיון ולתשמיש
מניד מסתמא נדרך תשמישן אסרס תירם וק וסת הרשנ״א
ס״ש ואולי בל מוסקים מודים בוס מסי דביס שנתב שם

מנחת סולת ־ א זמאן ,דוד טבל צבי בן אליקים גצל עמוד מס (309הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

מנחת

חו״מ

אחי לידו לא אהנו מעשיו והשתא ניחא דבשלמא בגזל
חפן מחבירו שפיר אמדינן דלא אהנו מעשיו לקמח חחפן
אח׳ כ ביאוש כיון דבאיקורא אתי לידי חשביכין כאילו המפץ
עדיין מוכח בלשות הבעלים וכיון למונח בלשוח הבעלים
אין היאיש מועיל כנוס כיו״שן רמב״ן שם אבל בקלע שנפלת
ובא אחל ונעלה ע״מ לגזלה נחי דבאיקורא אחי לידו להא
כיון לנהלו ולא אתנו מעשיו מכ״מ דל מעשיו מהכא ולואין
אנו כאינ?.לח הגביה החפץ ועדיין מוכח במקום שנפלה
ואכתי מועיל היאוש כדין כל אבילה שיוצא ומעלים ע״י
יאוש חת כוכח למב״ן ז״ל תלי היא כמוכחת בקרקע פירוש
לנהי דלא אהנו מעשיו מכ׳ימ דל מעשיו והרי היא כמע׳קרא
שתיתה מוכחתעבקלקע ולא בלשות הבעלים למועיל יאוש
הה ברור ואמת בכוכת לבינו הלמב״ן ז״ל .והשחא שפיר
יש לומר לש״ר ואח״ב יאויש לא קנה כיון דכעלו ע״מ לגזלו
ולא להשיבו לבעלים הראשונים באיקורא בא לידו ולואין
אנו את מעשיו כאילו אינם וכאילו החפץ מונח עדיין ניד
הגזלן הראשון וכשהמפץ ביר הראשון הא אין ’אוש מועיל
להא אין נזילה נקנית ביאוש א״כ נס עתה שהחפץ ביד
השני חשביכין לי׳ כאילו מוכח ביד הראשון דמון דגם
השני באיקולא אתי נידו לא אתנו מעשיו וא״ש .והכה
להקברא הראשונה דש״ר ואח״כ 'איש מועיל היינו ודאי אף
בידע השני שהוא גזול ביד הלאשק כדמוכח לקוק קי׳

שק״נו סעי׳ א׳ ובשי׳ך ,p׳ שנ״ו ק״ק ז׳ ודברי נה״מ כאן
שכתב להיפוך תמוהים ,מיהו אס השני נעלו מהראשון ע״מ
להחזירו לבעליו בזה נראה דלכ״ע אין היאיש שלאח״כ
מועיל דהא כעשה שומר עליו וידו כיד הבעלים ותו ל*ש

פתים
דמקפיד ב" ע׳ תיק׳ ורא״ש קופ״ק דקידושין דנעל דבר
שאינו מקפיד פקול לעדות ולכאורה צ״ע דהא כאן מבואר
דעדיכא שיי ואולי כונתס בחטף מיד הבעלים והבעלים
מקפידים ומ״ש שאין מקפידים הייני שאין אחרים מקפידים
במוצא בזה ובנונ׳י אה״ע סי׳ מע ובמה״ת ,p׳ עיז האריך
דדנל שאינו מקפיד לא יצא מלשוח בעלים לק כשנטלו

אחר זכה בו והחזיק אחריו 3א3״מ לאת״ע ,p׳ כ״ח ק״ק
מ״ע וצ״ע מחא דפסחיס ו' שיפי חאיכים שאין בעה״ב
מקפיד עליהן פעורין מן המעשר ופרש"’ שם דהפקר פעור
ממעשר הלי דדב־־ שאינו מקפיד הוי הפקר גמור ונא
מתנה כסברת קצה״ח באנ״מ הכ״ל ונס מהא דאמר נפסחי׳
שם דפרורין הוי הפקר וא״צ לנער מעעס דבר שאינו מקפיד
מוכח דנם בטרם שזכה בהן אדם יצאו מרשות בעלים כרין
הפקר ושו״ר בזה בח״ס אה״ע קי׳ פ״ה שהביא דברי הגמי
פקחים וגס דברי האב״מ הביא שם ולא העיר עליו:

סעי' ב׳

ויש מי שאומר ע׳ ש׳ך ק״ק ג׳ שכתב והב״ח
תירץ בדוחק ■ יעיי״ש בב״ח שתיק דדוקא בגניבה אקור
משוס שלא ירגיל עצמו נזה משא״כ בגזילה דהיח מיד
דפרהקיא ולא שכיחא ונראה ראי׳ לזה מב״ב ע״ז באיוב
שגזל שדת מיתומים להשביחה ותא לגונב ע״מ לשלם כפל
אקול כדלעיל קי׳ שמ״ח ולהב■ ח ניחא דגזל שאכיולהש״ך
צ״ל דשם שאני דבקרקע אין לחוש שלא יהיו לו לשלם דהא
היא בעין ונס יש לומר דבקרקע ליכא לאו דלא תגזול
מת ׳ת כקמ״ע לקוק סי׳ שע״ו ע״כ לא אקרו חכמים בגוזל

ע״מ להשביח משא״כ במענעלין ועיין בספר חשידיס ,P׳
תקפייה ועת״ג שם כתבתי עוד בזה ואכמ״ל !!סעי׳ י׳ כ5
המתאוה היינו בדבר שאין רלון חבירו למכור אותו מפץ
כ״כ בחיכוך מ״ע חע״ז וכן לא תחמוד בכהי׳ג מיירי שאין
בדעת חבירו למוכרו .ולהראב״ד אין לאו דלא חחמוד רק
בקנה נע״כ ול״אהבעליס רוצים אנו וכן לא תתאוה היינו
במתאוס לקנות שלא ברצון הבעליס\גוף הדן דכאןשהיא
מרמב״ס דלא תתאוה היא בלב הקמ״ג חולק ע״ז דנם
לא חתאוה היא כלאו דלא תחמוד ואינו עובר רק כשעשה
מעשה ונד בזוה״ק ואתחנן דף רק״א ד קלאוויעא מבואר

יאוש וכמ״ש רמב״ן במלחמות הובא בקלה״ח ונס״וג ,p׳ רנ״נו
ועמ״ש שס ועדיין לע״ק בדברי רמב״ן ב״מ שכתב דבכעלה
קודם ’אוש ע״מ נגזלה פעור אף להשיב הדמים והא גס
לרבה דשובר ’אוש קנה אף דבאישורא אתי לידו אפ״ה
צריך להחזיר הדמים כמבואר ברצף■ ב״ק ס״ו ומדברי
קצה״ס קו״ס שנ״ח נראה דעעם הדבר משוס מתחייב
בדמים משעת נזילה יעו״ש א״כ בנעל אבירה לפני יאוש
ע״מ לגזלה עכ״פ בדמים יתחייב ואפשר דדעח רמב״ן לתא
כדברי הרמב״ס וש״ע——:
,
דמייב בדמים נם לרבה מדין גורם הוא להא בשיבתו ״
כיוייאש א״כ נרם לאבד ממונו וחייב לשלם לו וכעין זה
ותובעה בתוך החג משמע דתלוי
הכל בתביעה דאס תבעו בתוך ימי מסג תו
כתב כה׳׳מ ס״שש״א ס״ק ב׳ וא״כ באבידה כיון דגם אם
הוא לא נעלה היו הבעלים מהייאשין מכח האנידה א״כ גם לאחל החג א ׳צ להשיב לו רק רמים וכעין זה כתג
ריעב״א קוכה צ״א ומיושב בזה תמיהת קצה״ס קי׳ כ״ס
■הוא אין הגורס להיאוש ופעור לגמרי ודו׳ק:
ק״ק כ״ג בקפרו אב״מ אהא דאמריק בסוכה שם אבל נזל
מיד כשהחזירס ע׳ ננימו״י פ׳
הנחל בחרא בשם רא״ס ורמב״ן דאס יחדו עצים וקיכך בהן (לדברי הכל אין לו אלא דמי עצים
הנעלים מקום להחפץ וגנבו שלא מדעת ואח״כ החזירו בלבד ויוצא בסוכה זו אף לר״א דבעי לכם והא כיון דלבחר
למק״א לרשות הבעלים לכ״ע בעיק דעת כיון דלא החזירו שבעה הדרא בעיכא א״כ אין נו קנין הגוף בקוכה ולא
מיקרי לכם ולהכ״ל ניחא דמייני בתבעו קודם החג או
למקומו הראשק יעו״ש .ועי בב״י בשם רשב״א אבל מדברי
רמנ׳ן במלחמות סוף ב״ק כלאה כמסתפק בד״ז דז ׳ל אפילו בהתחלת החג ובזה גם לאחר המג אין לו לק דמים והר
1׳ שגזל למר וצבעו ע׳ בסמ״נב
כשת״ל לגנב מרשות הבעלים אע״פ שיחדו לה מבעלים שפיר קנ-ין הגוף:
מקום כגק עלה מן העדר והחזירו לבית פעור התם ה״ע דהיינו צבע שאינו יכול להעבירו ונגמ׳שס מבואר דהיינו
מפני שאינו ימוד גמור ורשות בעלים אמת היא אבל בעה״ג קלא אילן דאי אפשל .להעבירו וצ״ל אע״ג דבענחות מ״ג
איתא מייחי גובא ומשכלתא והד לי׳ במ׳ר מ׳ יום ואס
שהפקיד ביד שוער מ׳ יעו׳ש :
קלא אילן היא איפרד חזותא משו״ה לא מיקרי שינוי החוזר
מותר ליקה מן חארוק ע׳ ש״ך
כמ״ש רש•* שם דעי״ז נתקלקל החזותא אנל אינו עובר
ק»ק א׳ ובש״ע הרב ה׳ מציאה סעי׳ ד׳
לגמד וע׳ חוס׳ זבחים צ״ה ד׳ה הא דמעיל אינו יכול
ונקוכ״א שם השיג על הש״ך ופוסק כחנ״א דאשור מיסו
לכנקו ע״י לפון דצבעא כמי מעבר וכפלאיחי דכיק דקלא
להשתמש בחפץ של חבירו שלא בידיעתו וידוע לו שלא
אילן אינו עובר ע״י צפק מכ״ש לבטא דחכלת דהא חזגתא
יקפיד נראה דגם להג״א שני כשאין החפץ מתקלקל וכמ׳ש
גש״ע הרג ה׳ מציאה סעי׳ ב״ך !h־ נפקדון חוכך הרב ז״ל דתכלת היא מהודק ביותר כדמוכח במנחות ועוד דא״כ היה
אפשל לברר אס אינו קלא אילן כשיעבור ע״י צסק וגגמיא
גס בזה לאקור דגזיה״כ היא דהוי שליחות יד נפקדקוע,
מוכח דלית בדיקה אחריתי בין תכלח לקלא אילן לק הא*
בלקועי מהרי״ל כתב הא דמכהג פשוע דשואל אדם כלי
בהג״ה־אא״ב נשתנה שם הנזילס
עניה חבירו שלא בידיעתו ול״ח לאקור נזילה משוס דכל דמכקות הכ״ל וצע״ג:
ע׳ בשנרמ שם דח״ד בלא אכשד׳ למלאכה דלא היהחז*
אחד דן אח חבירו דניחא שיהכו בממונו ונאו״ח ס<׳ י״ד
מבואר דדוקא עלית מל מלוה שרי ולא חפץ של רשות :מעיקרא אבל גאכשרי׳ לדבר דלא היה חזי מעיקרא קר
אף בלי שינוי השם כמו עצים ושיפן אבנים וקיתחן יעו״ש
ואם הוא דבר דליכא מאן
ונש״ך

סי׳ ש״ס סעי׳ א׳

0י׳

סעי׳ א׳

סעי׳

□י׳ J#״ nסעי׳ ד׳

שם

□י' שלט סעי• א׳
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Atי' ו

מנחת שמואל
כולל חידושים וביאורים
הערות והארות
על המנחת חינוך

ממני

שמואל אליעזר בלא״א ר׳ צבי נ״י
רולניק
פעיה״ק ירושלים תובב״א

שנת ובו תנשא מלכותך

מנחת

שמואל

מצוה לח

בכלי חמדה ,וכן מכתבי הגר״ח בהא דאיצטרך רבוי
בהורג את הקטן חייב פשיטא דאל״ב הו״ל עדות
שאאי״ל דאינן בזוממי זוממין שהק׳ מגט׳ סנהד׳
בהכוהו עשרה בנ״א בעשר מלקות דבב״א ס״ל לת״ק
דריב״ב דפטורין משום דכולה נפש במשמעות דא״כ
איך מחייבין עדים זוממין מיתה בהעידו שח״מ הא כל
או״א הרג חצי נפש ע״ש .וע״ל.
וכעת נולד לי ביאור חדש לת׳ קו׳ זו עפ״י היריאים
הנ״ל שהדגיש דכל חיוב ע״ז הוא בזה עונש על שעבר
איסור של ל״ת סקילה שריפה הרג וחנק מלקות וממון,
ולפ״ז שפיר שייך חיוב ח׳׳מ על כל עד ועד בזה
שעברו על ל״ת דאינן עונשין במה שרצו להרוג אותו
דא״כ הרג רק חצי נפש ואילו הרגו נפש בשותפות ל״ה
חיוב השתא שרצו להרגו בשותפות יש חיוב אתמהה

פג

וע״כ משום שעבר חיוב של ל״ת אז עונשין מפורש
בתורה וניחא הנ״ל בס״ד.

ובד״א חקרתי בהא דלרבנן דריב״י פטרינן הרוצחין
שהרגו בשותפות רבעי׳ כולה נפש אי רצ״ל
כמו דדרשי׳ בעלמא מכל מצות ה׳ בשגגה וברש״י
בא״ד בעשותה יחיד העושה חייב שנים שעשו פטורין
וה״נ אמרי׳ כמו דבחיוב קרבן אמרי׳ שנים שעשוה ה״נ
שנים שרצחו פטורין או״ד שאני הכי דאינו משום
החשבון של שנים שעשו פטוו־ין אלא העיקר בזה הוא
משום דנחסר בכולה נפש אצל ההרוג ולו יצויר
שאפילו א׳ שהרג מקצת הנפש דג״כ היה סטור כיון
דנחסר בכולה נפש וצ״ע כעת.

מצוה ל״ח

שלא לחמוד
בקרא דכתיב לא לחמוד בית רעך לא תחמוד אשת
רעך וגו׳ ובמכילתא לא תחמוד ובברית
האחרונות נאמר ולא תתאוה וגו׳ — עוד במכילתא
לא תחמוד יכול אפי׳ בדבור ת״ל לא תחמוד כסף וזהב
עליהם ולקחת מה להלן עד שעושה מעשה אף כאן עד
שעושה מעשה ,מבואר דאסור חמדה רק כשעושה
מעשה ,וכן לשון הרמב״ם ספ״א דגזלה ואבדה שב׳
דאין לוקין על לאו זה מפני שא״ב מעשה ,וא״ע בל״ז
עד שיקח החפץ שחמד כענין שנאמר לא תחמוד כסף
וזהב עליהם ולקחת לך חימוד שי״ב מעשה ,לכאורה
צ״ע סתירה מיני׳ ובי׳ דבתחלת דבריו כתב דאין לוקין
משום דהו״ל לאו שאב״מ ואח״כ כתב דא״ע בלאו זה
עד שיקח החפץ החמוד וכו׳ משמע רבעי עכ״פ חימוד
שי״ב מעשה ,ויעוין להלן.

ד' הרמב״ם דבאמר רוצה אני מקחו קיים אע״ג שעבר
בלא תחמוד ,והק׳ המ״מ מרבא פ״ק דתמורה כל
מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביר לא מהני
מידי ,והאי דלקי דעבר אהורמנא דמלכא ,ות׳ הרי הוא
כעין גזל שאינו משלם אלא כשעת הגזלה והנה הדבר
בשינוי כדאיתא התם אף כאן קנה בדמים ,וכבר הק׳
עליו המנח״ח בתמיה רבתא דשם גזירת הכתוב דדריש
אשר גזל כעין שגזל אבל כאן מנלן ולבסוף כ׳
המנח״ח ת׳ אחר עפ״י המהרש״א דאם לא יתוקן

האיסור אם נאמר ל״מ אף רבא מודה דמהני וד״ז
מפורסם בכא״ד.
ונראה להסביר כוונת ה״ה דהנה בגט׳ תמורה דף ו׳
מקשינן לרבא והרי גזל דרחמנא אמר לא תגזול ותנן
הגוזל עצים ועשאן כלים צמר ועשאן בגדים משלם
כשעת הגזילה תיובתא דרבא א״ל רבא שאני התם
דאמר קרא אשר גזל כמה שגזל ,ובתום׳ משלמין
כשעת הגזילה דשינוי קנה אלמא מהני ותיובתא דרבא,
וכן ברש״י כשעת הגזילה צמר בעלמא אבל הכלים
והבגדים הנה בשינוי בעלמא מהני עכ״ל ,ומכ״ז משמע
דת׳ הגט׳ שאני התם דא״ק אשר גזל כמה שגזל דקאי
אדין שינוי קנה.
ת׳ ביאור הענין דל״ד דהויא מגזה״ב בעלמא דשינוי
קנה רק הביאור הוא דכיון דהיה שינוי א״כ תו ל״ל
לומר כל מילתא דא״ר ל״ת כו׳ שהרי הוא שחוט לפניך
ויש שינוי ומה שייך לומר לא מהני הרי אתעביד
מלאכה מבנייהו ,ת׳ דזהו כוונת ה״ה כעין שגזל צמר
ועשה ממנו בגד שאינו משלם אלא כשעת הגזלה והוה
הדבר בשינוי אף כאן קנה בדמים רצ״ל הרי אתעביד
מלאכה בין המוכר והלוקח ברצונם ובטוב לבם ומה
שייך לומר כל מילתא דא״ר כו׳ ודו״ק.

מדי

דברי בו זכור אזכרנו עוד קושיא חמורא שהק׳
לעיל ע״ד הרמב״ם דשיטתו הוא דמה שהפציר

מנחת
בו עד שלקחו ממנו אעפ״י שנתן לו דמים רבים ה״ז
עובר בל״ת היינו דא״ז מעשה מה שאמר המוכר רוצה
אני ונתקיים המקח בניהם ,וצ״ע דמדוע א״ז נחשב
כמעשה כמו בשבועה שלא אלך למקום פלוני והלך או
שבועה שלא אוכל ואכל דה״ז לוקה ואפשר דשאני
חמדה דעיקר חמדה כמו תאוה שהוא בלב ודבר שהוא
בלב א״ש מלקות ועמשכ״ל ,אך לפ״ז צ״ב דלמה יש
איסור ל״ת בגזל ממש וכדאיתא בהדיא ברמב״ם בהל׳
גזילה אך אפשר דדוקא גזל הבאה ע״י חמדה וזה מה
שחקרנו לעיל ועיין.

הק׳ המנח״ח בצ״ע עהרמב״ם ,בקיצור דכיון
דהרמב״ם מודה דאף בלא אמר רוצה אני דאין
המקח קיים ואפי׳ בגזל גמור וכמבואר בתו״ד וליכא
מאן דפלג דעובר בל״ת ואין בה מלקות משום דניתן
להשבון א"כ היה צריך הרמב״ם ליכתוב שני הטעמים
מפני שא״ב מעשה וגם ניתן להשבון רזה מספיק על
שני חלקי הלאו הן במקום שהמכר קיים או אפי׳ אין
המכר קיים בגזל עכת״ד .ונשאר בצ״ע.
ולדעתי העניה לא הבנתי חומר הקושיא מתרי
טעמים ,א׳ דא״ז קושיא עהר״ט במה שלא הביא ב׳
טעמים שאין לוקין ב׳ דהרי יש בו יותר חידוש במה
שהביא שיטתו דאפי׳ באומר רוצה אני יש איסור
חמדה (דאילו הא דאין לוקין על לאו שניתן להשבון
א״ז כ״כ חידוש) .
משה״ק המנח״ח במה דל״ש מלקות בלאו דל״ת
משום דניתן להשבון ע״י עבירת הגזילה
וכיון דבגזילה עובר בלא תחמוד ג״כ וכתיב בי׳ עשה
א״כ שני הלאוין נתקו והרי קיימ״ל דאין עשה מנתק
תרי לאוין כמבואר בתמורה דף ד׳ ע״ב ורמב״ם פ״א
דתמורה ונשאר בצ״ע .ת׳ לת׳ ד״ז דהא דילפי׳
מתמורה דאין עשה מנתק ב׳ לאוין עי׳ גמ׳ ריש תמורה
וכן בל׳ הרמב״ם ריש תמורה ת״ל בא״ד ולמה לוקין
על התמורה והרי לאו שבה ניתק לעשה שנא׳ ואם
המר ימירנו והיה הוא ותמורתו יהיה קדש מפני שיש
בה עשה ושני לאוין כו׳ לכאו׳ הביאור דאין עשה
מנתק ב׳ לאוין הוא מפני חומר הלאוין דכיון דהוי תרי
לאוין א״כ איך יכול עשה א׳ לנתק ב׳ לאוין ולפ״ז
בלאו דתמורה דכתיב לא יחליפנו ולא ימיר אותו הנה
כוונת התורה שלא לעשות דבר זה להחליף ולהמיר
בב׳ ציווין וא״כ איך יכול העשה לנתק חומר הלאוין
וא״כ בלאו דלא תגזול דכתיב והשיב את הגזילה אשר
גזל הנה לא כתיב ב׳ ציווין שלא לגזול רק דע״י גזל
הוא ממילא עובר איסור אחר של חמדה דבל׳ גזל לא

שמואל

לה

משכח״ל איסור חמדה והו״ל רק היכי תמצא באיסור
חמדה כשיטת הראב״ד וא״כ שפיר ל״ש לומר דמפני
חומר איסור גזל או חומר איסור חמדה דל״ש לנתק
הלאוין בעשה א׳ דהרי המ״ע של ההשבה ל״ש לחומר
איסור גזל אי לחומר איסור חמדה בפ״ע רק דממילא
מנתק הלאו של גזל וגם הלאו של חמדה וזה נלפענ״ד
מסברא לת׳ קו׳ המנח״ח.

1

ע ה״ק המנח״ח לד׳ הרמב״ם בפ״א מתמורה רכל
היכא דהלאו כולל יותר מעשה אין העשה
מנתק הלאו אפי׳ במקום דמקיים העשה כגון בתמורה
דהלאו הוא ג״כ על השותפים והעשה אינו גבי שותפים
דשותפים אינם עושים תמורה ע״כ אפי׳ במקום
דהעשה נתקיים לוקין על הלאו ע״ש ,ולפ״ז בלא אמר
רוצה אני או בגזל נהי דהוי ניתק לעשה כי חייב
בתשלומין מ״מ האיך ניתק הא הלאו דלא תחמוד כולל
אף באומר רוצה אני דאז ל״ה עשה א״כ הלאו כולל
יותר.

לכאורה יש ליישב ד״ז ע״ד הנ״ל דשאני לאו
דתמורה דכולל הצבור והשותפין דמעיקר
הדין אעפ״י שמוזהרו שלא ימירו אין עושין תמורה
ממיעוט דקרא (ועי׳ בגט׳ ובכס״מ ריש הל׳ תמורה
בזה) דרק היחיד עושה תמורה ולא השותפין משא״כ
בלא תחמוד הלאו הוא שלא לחמוד הנה שיטת
הרמב״ם הוא דעיקר בזה הוא מה שהפציר בזה א״כ
לא עביר מעשה כגון שאומר המוכר רוצה אני או שלא
אמר רוצה אני והיה מעשה גזילה דמ״מ עיקר בזה הוא
מה שהפציר בו ממילא הרי ל״ש השבה בשלמא
בגזילה דמעשה שהיה כך היה דע״י עבירת הגזילה
נתהוה איסור דלא תחמוד אמרי׳ מגו דשייך השבת
הגזלה דג״כ מפקיע איסור לא תחמוד אבל באופן
דל״ש גזלה איך שייך השבה וכיון דל״ש השבה מוכח
מזה דלא מצינו חלישות כח בהלאו באיזה צד שהיא
דלהוי חלישות בעיקר הלאו של לא תחמוד היפך בלאו
דלא יחליפנו ולא ימיר דהתורה הפקיע עי״ז שמנתק
הלאו דלא יחליפנו ולא ימיר עי״ז דל״ש בצבור
והשותפין.

ולפ״ז גם מיושב קו׳ המל״מ הובא גם במנח״ח
בזש״ב הרמב״ם פ״ג ה־׳ד דהל׳ מלוה לוה
דהנכנס לבית הלוה למשכנו אינו לוקה דהוי לאו
הניתק לעשה ,ובמל״מ הק׳ הא הלאו כולל יותר דהלאו
הוא גם בעשיר והעשה רק בעני א״כ בעני ילקה לד׳
הרמב״ם וכאן מבואר בדבריו דאף בעשיר אין לוקין

מנחת

מצוה לח

אף דהעשה אינו מקיים היפך מדבריו בתמורה ועש״ה
במנח״ח במה שת׳ ולבסוף דחה דברי חתומים ביישוב
קו׳ זו.
ולהנ״ל צ״ל דשאני במה דהלאו כולל בעשיר
והעשה הוא בעני וי״ל דהא דאין העשה בעשיר משום
דלא שייך העשה כלל בעשיר דהעשיר מופקע מהעשה
דהרי לא צריך להמשכון בלילה ושפיר י״ל מהא דאין
העשה דוהיה הוא ותמורתו יהיה קודש שייך אצל צבור
דהתם הרי באמת יכול להיות שייך התפסה בתמורה
כמו ביחיד ורק דהתורה מיעטה צבור והיחיד ומשמע
דיש מיעוט וחלישות בהעשה ומש״ה שפיר אמרי׳ דאף
אצל היחיד אין כח העשה לנתק הלאו שהוא כולל
יותר מהעשה ודו״ק.

שיטת התומים שת׳ שהעשה שמקיים בידים אלים
טפי דאפי׳ תרי לאוין יכול לנתק ודוקא
בתמורה כיון דהעשה מתקיים מאליו אז סברת הר״ם
דאם הלאו כולל יותר לוקין אף בהצד דניתק אבל
בהשבת העבוט דהעשה במעשה אלים דאין לוקין על
הלאו אפי׳ בגדר דלא ניתק ע״ש ,לכאורה ד׳ התומים
צ״ב דמאי שנא אם העשה נתקיים מאליו ומאי
שנא בידים.

שמואל

פה

משה״ק המנח״ח דלמה ל״כ הרמב״ם גם כאן
הטעם דניתן להשבון ויספיק אפילו ברוצה
אני דלא נתן להשבון ול״כ הטעם דאינו מספיק לכל
וטעם הראב״ד מספיק בכ״ע ונשאר בצ״ע .הנה לעיל
הבאתי קו׳ המנח״ח שהק׳ מדוע ל״כ הרמב״ם ב׳
טעמים ונשאר בצ״ע .ירתבנו דיש חידוש דאפי׳ באומר
רוצה אני דעיקר חיוב חמדה הוא בלב אפי׳ בלא מעשה.
31׳ דשפיר ישונה לאו דכולל גם עשיר והעשה דוקא
בעני ואף דכתבנו לעיל דיש חילוק בין השבת
העבוט לבין לאו דתמורה דאצל העשיר ל״ש בכלל
הענין של השבה וכמו״כ בענין איסור לאו דחמדה
דמעיקרא ל״ש השבה אלא ההשתדלות אשר השתדל
כדי לרצותו הוא האיסור ונגמר בשעת המקח
ובהשתדלות ל׳׳ש מעשה וכמש״כ ה״ה שם ומה דשייך
איסור חמדה בגזל אם הגזל עיקר רק ההשתדלות אשר
השתדל כו׳ אך דאם בא ע״י גזל אז שייך השבה אבל
במקום דל״ה גזל ל״ש השבה כל עיקר וכמו דל״ש
השבת העבוט אצל עשיר וכיון שכן תו ל״ש לאקשוי
דחלק העשה שייך להתקנה אצל גזל כמו דל״ש התקנה
חלק העשה להתקנה אצל עני דא״ז גזל לעיקר לאו
דל״ת כיון דעיקר הוא אשר השתדל כו׳ הוא בלב
ומיושב קו׳ המנח״ח.

קונטרס אלה חמדה לבי
ויש לעי׳ באופן שהפציר בו והיה שייך מעשה בזה
ע״י שהפצירו אף לשיטת הרמב״ם שכל עיקר
הלאו הוא שהפצירו אף שלקח ממנו ממונו זה ל״מ
מעשה דכן הסביר הכס״מ בשיטת הרמב״ם דמש״ה
השיג עליו הראב״ד וצווח ככרוכיא דאין מעשה גדול
מזה דמשמע דמיירי הרמב״ם באופן שלא עשה בו
מעשה ויש לעי׳ מהו באופן שבאמת עשה בו מעשה
ע״י חמדתו הרי בפשטות יתכן דיצויר דשייך מעשה
ולכאורה זהו כוונת החינוך במש״כ שאיסור לאו דלא
תחמוד אינו נגרר עד שיעשה בו מעשה ואפי׳ נתן
הדמים לחבירו על החפץ כו׳ ובאמת צ״ב כוונתו
במש׳׳כ לאו בל״ת אינו נגמר עד שיעשה בו מעשה
והרי אח״כ כ׳ ואפי׳ נתן הדמים כו׳ משמע דעד שנתן
הדמים שייך מעשה באיסור של לא תחמוד (וזה כמו
שהערנו לעיל בלשון הרמב״ם דג״כ משמע דשייך
מעשה פעמים) .

וכן בזש״כ החינוך אח"כ ונוהגת בכ״מ בכ״ז בזו״ג
ועובר עליה וחמד ואפי׳ עשה בו שום מעשה א״ח
מלקות לפי שהוא דבר שניתן להשבון ,שהרי אפילו
אנס ממנו להשבון ניתן כו׳ וצ״ב שהרי יש כפל לשון
בזה ומשמע מתחילה מיירי כשלא אנסו ממנו אלא
עשה מעשה דמ״מ א״ח מלקות.
עוד יש לדייק בשיטת הרמב״ם שהסביר הכס״מ
בספ״א דהל׳ גזלה ואבדה שאם אמר רוצה אני
מקחו קיים ולפ״ז &תלינהו וזבין דזביניה זביני וכיון
שכן אין בו לאו כו׳ ובסוף הסביר הכס״מ בדעת
הרמב״ם שהאיסור אף ברצון המוכר הוא וע״כ כ׳
שא״ב מעשה לפי שנטילת החפץ ברצון המוכר הוא
נעשה אבל ההשתדלות אשר השתדל כדי לרצותו הוא
האיסור ונגמר בשבת במקח ובהשתדלות ל״ה מעשה
כר ,ויש לעי׳ מדוע אין נטילת החפץ אף ברצון המוכר

פו
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נחשב כמעשה שהרי עכ״פ היה נתינה ולקיחה ומקח
וממכר בניהם הרי אין מעשה גדול מזה ,ומה גרם כ״ז
ההשתדלות של לא תחמוד.

ונראה דרך פלפול דלולא ד׳ המ״מ הייתי אומר
דזהו טענת הראב״ד דיתכן לומר דד׳
הראב״ד הוא בעצמו שיטת הרמב״ם ג״כ בזה ורק הוא
מוסיף עליו היינו דגם שיטת הרמב״ם הוא דאפילו
כשהפצירו בו עד שלקחו וזבין ממנו ולקחו ממנו
בדמים רבים דג״כ יש איסור לא תחמוד ורק חולק על
הרמב״ם באם כה״ג מקרי לאו שיב״מ או לא שיטת
הרמב״ם דא״ז לאו שיש בו מעשה כיון דמדעתו נתנו
לו אבל שיטת הראב״ד הוא דהיכן מצינו מעשה גדול
מנטילת החפץ וא״כ הו״ל למימר מפני שהוא חייב
בתשלומין שהוא כגזלן שחייב להשיב את הגזילה כו׳
היינו כיון דבא ע״י גזלה אבל יש לעיין מגמ׳ אם שייך
גזלן אם תלינהו וזבין ומשמע מהמגיד משנה ראם אמר
רוצה אני מקחו קיים ול״ג מתלינהו וזבין דזביני׳ זביני.
ואפשר דאף דקיימ״ל דזביני׳ זביני׳ מ״מ אם משיב לו
מתקן הלאו כיון דשיטת הרמב״ם הוא דלא תחמוד
הו״ל לאו שאב׳׳מ בזה שהיה מקח וממכר בניהם ,אך
לכאו׳ יתלה אם יש חיוב גזל בזה ,אך משמע מפרק י׳
דהל׳ סוכה דא״ז מקרי גזל אף דעובר על לא תחמוד
וצ״ע.
נשמע מן הדין דשיטת הראב״ד הוא וכמו שמדויק
מדבריו שכ׳ שהרי גזלן שחייב להשיב הגזלה ולפיכך
אינו לוקה (וגם זהו חיובו להשיב את החפץ לבעלים
לכאורה דבריו מוכרחים) דשיטתו כמש״ב המ״מ
דלפיכך חייב להשיב הגזלה מפני דלא ס״ל כהרמב״ם
אלא שלא אמר רוצה אני והו״ל כגזילה ולפיכך הו״ל
לאו שיב״מ וזהו ביאור הראב״ד.

יבזה רציתי לומר ד״ח מדוע ל״ש מלקות בזה
שההשתדלות לא היה מעשה כו׳ מפני דעיקר
החמדה הוא באמת דבר המסור ללב וכמו הנך מצות
דכתיב ביה ויראת מאלקיך אני ה׳ עי׳ בפרש״י ויקרא
י״ט פסוק י״ד ולפני עור לא תתן מכשול ויראת
מאלקיך אני ה׳ וברש״י לפי שהדבר הזה אינו מסור
לבריות לידע אם דעתו של זה לטובה או לרעה ויכול
להשתמט ולומר לטבה נתכונתי לפיכך נאמר ויראת
מאלקיך היודע מחשבות וכן כל דבר המסור ללבו של
אדם העושהו ואין שאר הבריות מכירות בו נאמר בו
ויראת מאלקיך ע״כ ,ועי׳ בחינוך סמ׳ רל״ב במצוה
שלא להכשל וכן בסו״ד כ׳ החינוך דאין לוקין עליו
לפי שא״ב מעשה ולכאו׳ זה דומה ממש לאיסור לא
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תחמוד ונימא דאף דיבא לידי מעשה עי״ז שחבירו
מכשול מ״מ ל״ש מלקות דאין העצה הרעה מעשה
וכמו״ב באיסור חמדה דהוי בלב.

ועיין בהגהות החינוך שם שב׳ דהחינוך לשיטתו
דס״ל במצוה שמ״ה דהיכא דמשכחת לעבור
על הלאו בלי מעשה שוב אין לוקין על לאו זה אפי׳
כשעבר במעשה ע״כ ,ולפ״ז ה״ה בלאו בלי מעשה אין
לוקין משום דשייך לעבור בלי מעשה וזה תימה על
הרמב״ם הנ״ל רב׳ הטעם משום דא״ב מעשה וכן לד׳
הראב״ד דס״ל משום דשייך השבה ומשמע דבלא״ה
יש מלקות אך צ״ל דתרוייהו חולקין על שיטת החינוך
בזה וכבר דנו המפרשים בזה ואכמ״ל ,ועי׳ במנח״ח
שם.
ויש לעי' לפי״ד הרמב״ם הנ״ל דא״ע בלאו הזה עד
שיקח החפץ שחמד כו׳ דהנה בספר שער בת
רבים פ׳ וישלח הביא ד׳ הבית הלוי במאמר לא תחמוד
דהק׳ הראב״ע דאיך שייך אזהרה ע״ז ומה יעשה האדם
אם הלב חומד מעצמו דבר יפה בטבעו שלא ברצונו
ואין ביכולתו לקיימו ,ות׳ ראב״ע דהכתוב מזהיר רכל
כך יהיה דבר של חבירו רחוק אצלו עד שממילא לא
יחמדנה הלב וכמו שלא יחמוד הכפרי את בת המלך
לשכבעמהלאשריודעכיאיןבאפשרבשוםאופןשיגיעאליה,
ועי׳ בה״ל ח״ב מאמר פי״ד שהק׳ ע״ד.

וכן יעוין בקובץ מאמרים להגרא״ו זצ״ל במה שהק׳
במ״ע דואהבת את ה׳ אלהיך בכל לבבך וגו׳ דאיך
שייך אזהרת מ״ע במי שא״י והדברים עתיקין ואכמ״ל,
והרי לד׳ הרמב״ם פה צ״ע שהרי ל״ש לא תחמוד אלא
באופן שנכביד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו כו׳
וכן אין לוקין ע״ז מפני שא״ב מעשה כו׳ מבואר דלאו
דלא תחמוד ל״ש בלב רק במקצת מעשה שהכביד עליו
ברעים והפציר כו׳ בשלמא בלאו דלא תתאוה שפיר
שייך להקשות שהרי הרמב״ם בהלכה יוד כ׳ כל
המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו וכן כל
כיוצ״ב משאר דברים שאפשר לו לקנותן ׳.ממנו כיון
שחשב בלבו האיך יקנה ד״ז ונפתה בלבו בדבר עבר
לא תעשה שנא׳ לא תתאוה ואין תאוה אלא בלב בלבד
עכ״ל ,הרי מבואר דאיסור תאוה שייך בלב ושפיר הק׳
ראב״ע אבל בלא תחמוד קשה כנ״ל ,ואפשר דס״ל
דאיסור של ל״ת ג״כ שייך בלב וצ״ע כעת.
(ועיין בת״ת שרצה לחדש דגם במוכר עובר בלא
תחמוד וצ״ע מסתימת הש״ס והפסוק ל״ת בית ריעך
גו׳ דבלוקח קא מזהירה רחמנא) .
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עוד ־ק״ק בסוגיא זו דהנה במנח״ח כ׳ להסביר ד׳
הראב״ד דדוקא בלא אמר רוצה אני ואין המקח
קיים אז עובר בלאו אבל אם אמר רוצה אני ע״ז סובר
רב הונא דזביני׳ זבינא ואינו חמסן וא״ע בלאו לכאו׳
כיון דמכילתא אתיא לא תחמוד יכול אפי׳ בדבור ת״ל
לא תחמוד עד שעושה מעשה אף כאן שעושה מעשה
ע״כ ,משמע דעכ״פ אף שהמקח קיים דעובר בל״ת
ועיקר הביאור דמקחו קיים הוא בדיהיב דמי וצ״ע על
הראב״ד אך דיסבור הראב״ד אהא רבעי שיעשה מעשה
היינו איסור גזל ועיקר הכוונה הוא דמלבד איסור גזל
יש איסור חמדה אבל הרמב״ם יסבור רבעי מעשה כל
דהוא של מקח וממכר כדי שתהא בפרשת מעשה
וכדכתיב ולקחת לך אמנם א״ז מעשה של כהת״ב
שהעבריין יעשה מעשה איסור דהמעשה של מקח
וממכר א״ז מעשה איסור של מצד הלוקח כיון דהיה
בדעת המוכר אבל איסור גזל כפשטות יש מעשה
איסור של גזילה וע״ז אין מלקות מפני דיש מצות
השבה.

ויש להסביר ד״ז דל״ש מעשה כל דהו כדי שיהא
לאו שיב״מ וכמו משא ומתן בלוקח ומוכר
שהרי בפשטות יש להקשות קושיא טובה דהרי קיימ״ל
כל לאו שיב״מ לוקין עליו וכמו הך דמס׳ מכות דף ך׳
א׳ המקיף וא׳ הניקף במשמע וקשי׳ דהוי לאו שאב״מ
ות׳ במסייע ולכולי עלמא ,קחזינן דמעשה כל דהו
נחשב כלאו שיב״מ ומ״ש בני״ד באיסור חמדה דאפי׳
במעשה כל דהו כמשא ומתן א״ז קרוי מעשה ,ועי׳
בלח״מ בעשיית צלמים תחשב כלאו שיב״מ וכבר
הארכנו בזה במצות הנ״ל.
אכן בני״ד דאפי׳ מעשה כל דהו קעבר באיסור של
לא תחמוד א״כ לא שבקית חיי לכל בריה שהרי
שא״ל אדם שנזהר מאיסור חמדה בכ״י וכמו שהק׳
הראב״ע לעיל דאיך שייך איסור חמדה התלוי בלב כל
אדם וע״ל ,וצ״ל דהכונה הוא להק׳ כנ״ל דאיך שייך
אזהרה ללאו דל״ת דהוי דבר התלוי בלב ומה שת׳
הראב״ע דהכתוב מזהיר דיהיה דבר של חבירו רחוק
אצלו עד שממילא לא יחמדה הלב כו׳ והקושיא הוא
עצום לד׳ הרמב״ם דמבואר דל״ש איסור ל״ת רק
כשיש בו מעשה.

וככר ראיתי פ״א בכתבי הרמב״ם שב׳ בד׳ הראב״ע
שצריך להזהר מאד מאד בדבריו כי על כל
טפה וטפה מדבריו צריך לישב ז׳ נקיים ולפ״ז מה
נענה אבתרה דהראב״ע וע״כ צ״ל דכונת הראב״ע הוא
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פז

דכל כך יהי׳ דבר של חבירו רחוק אצלו שממילא לא
יחמדה הלב כו׳ היינו דאם יחמדה הלב רצ״ל שיבא
לידי חמדה על מעשה של לקיחה ואין כונת הראב״ע
דבא לידי חמדה על כונה בעצמותה כי אז אין זה
איסור חמדה ול״ש אזהרה ע״ז כי לא שבקת חי ל
בריה ולפ״ז צ״ל דאזהרת התורה דלא תחמוד הוא
מדרגה היותר גדולה מחמדת הלב וזה במעשה כל דהו
של לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת היינו קצת
מעשה ול״ד בהרהור לחוד אלא דבעי הרהור של
ממשות במעשה ולפ״ז לק״מ מכהת״ב דמקרי לאו
שיב״מ במעשה כל דהו כמו במסייע דהתם עיקר
העבירה איננו בלבו רק המקיף וא׳ הניקף במשמע
ומעשה של ניקף הוי מעשה ע״י סיוע אבל תלינהו
וזבין א״ז מעשה איסור דהא קיימ״ל תלוי׳וזבין זביני׳
זבינא ולכן א״ז מעשה איסור עד שעשה מעשה האסור
לו כמו גזל וזה ביאור ש׳ הראשונים בס״ד.
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הא דהקשינו דלהוי מקח וממכר אף בדעת המוכר
נחשב כמו שיב״מ וי״ל דהנה לעיל במצוה י״א
בלאו דחמץ ז־כ׳ הרמב״ם דאינו לוקה אא״כ קנה חמץ
בפסח וחקר המנח״ח אם היה המעשה בהיתר אם מקרי
לאו שאב״מ א״ל ,וכן אם בתחלה היה עובר באיסור
לאו ואח״ב עשה מעשה וכד״מ דקבל עליו אחריות ע״י
מעשה אם לקה כה״ג כיון דבלא״ה היה עובר בלאו
עש״ה ,וע״ע במנח״ח במצוה ת״ק שחקר בענין אם שב
לא״מ בהתיר ונשתקע שם אם בתחלת כניסתו מקרי
מעשה המתיחס להלאו ,וכ״כ בכא״ד חקירת הראגצובי
בענין איסור מחיקת השם שהיה על חספא בעובדא
דמס׳ מכות דף י״א ובכא״ד דכיון דבא ע״י מעשה
כתיבה א״כ אף שמוחקו ע״י גרמא מ״מ ל״ש גרמא
שרי כיון דבא ע״י מעשה ,וכן הרבה דוגמאות לזה
דכא ע״י מעשה בתחלתו ומשמע דעכ״ם בעי מעשה
המתייחס לעבירה ולפ״ז שפיר א״ז מחשב כלאו
שיב״מ במה שיש מקח וממכר מיהם דא״ז מתייחס
לעיקר העבירה של חמדה.
ובד״א אולי סמוכין לסברת הרוגצובי הוא מד׳
הריטב״א בשלהי מס׳ מכות דף כ״א בהא דאם אמרו
אל תלבש אל תלבש דחייב אכל או״א ומפרש
הריטב״א דכיון דבא ע״י מעשה שפיר מקרי לאו
שיב״מ ולוקה הנה רואין אנו שיש סברא דאם בא
התחלה ע״י מעשה אף שאין מעשה בלבישת הכלאים
חשוב הוא כמעשה וה״ה לגרמא ע״י מעשה ואף
שבאחרונים יש שאלה $אם כוונת הריטב״א הוא אם
משום דבא בתחלה ע״י מעשה או״ד דהעיקר בזה
משום דבמה שיכול לפשוט חשוב מעשה מ״מ ,ואכמ״ל.

פח
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וב׳ הרכים בזה א׳ כמו שהזכרנו לעיל דכיון דעיקר
החמרה הוא בלב א״כ בעי מעשה המתייחס
לעבירת החמדה והא ליכא .ב׳ דאין לקיחת הדבר
מתייחס לעבירת החמדה בפרט משא״כ כשגזל ממנו
החפץ דאז כל גזל יש בה חמדה ,אך כעת נסתפקתי
אם אפי׳ ע״י גזל אם לוקה האפשר דגם בגזל א״ש
מלקות על לא תחמוד דאצטרך הכל ל״ת ל״ש מעשה
אפי׳ בגזל וראיה לזה ההא לא כ׳ הרמב״ם שיש מלקות
באופן הגזל היינו שהיה מעשה רק כתב דא״ע בלאו זה
אא״כ היה לוקח החפץ כעת שנא׳ לא תחמוד כסף
וזהב עליהם ולקחת לך חימוד שיש במעשה ואינו
מבואר אם נחשב חימוד למעשה רק דהלאו של חימוד
צריך להיות מעשה.
עו״כ לפ״ז ספק אם היה שייך גזל בלי חמדה ועיקר
כונת הרמב״ם דע״י חמדה באה לידי גזל הוא בסתם
אבל באופן הבא לידו בהיתר ואח״ב גזלו אפשר דל״ש
חמדה וצ״ע כעת.

*ושתינו הנ״ל מדוע ל״ש לאו שי״ב מעשה
באיסור לאו החמדה עי״ז שהכביד עליו
ברעים והפציר בו עד שלקחו בדמים רבים וכו׳ והנה
לעיל במצוה הקודמת הבאתי קו׳ הגרי״ז שהק׳ עהר״מ
שב׳ (בפ״א ה״ג מהל׳ חמו״מ) דאינו לוקה משום בל
יראה וב״י אא״כ קנה חמץ בפסח או חימצו כדי
שיעשה בו מעשה אבל אם היה לו חמץ מקודם אעפ״י
שעבר אינו לוקה מפני שלא עשה בו מעשה והק׳
הגרי״ז דהנה כ׳ הרמב״ם בהל׳ גניבה (פ״ג ה״ג) לענין
לאו שלא יהיה לך בביתך אבן ואבן כל מי שמשהה
בביתו מרה חסרה עובר בל״ת ואין לוקין עליו שהרי
א״ב מעשה וצ״ע דל״ל חילוק הרמב״ם דאם קנה מדה
חסרה דלוקה משום שעשה בה מעשה ומ״ש מחמץ
הפסח (וכבר הק׳ כן במנח״ח) וכ׳ הגרי״ז דשאני חמץ
בפסח דיסוד האיסור הוא משום עצם השלו וקנינו
בהחפץ ולפ״ז הרי בעצם הקני׳ עושה מעשה איסור
המתייחס אל הלאו מכיון שעשה מעשה שהחמץ יהיה
שלו משא״ב במדות ובמשקלות הנה עצם האיסור
ההוא השהייה של כלים אצלו ונמצא הקנייה א״ז
מעשה בהלאו הלא יהיה לך בכיסך גו׳ דרק השהייה
אצלו מתייחס אל הלאו ואין בידי מעשה הקנייה
לאשוי ללאו שי״ב מעשה עכת״ד .ולפ״ז באיסור שלא
לחמוד עיקר האיסור של חמדה כמו דל״ש קנינים
באיסור שלא יהיה בכיסך אבן ואבן תלוי במעשה
ודו״ק ותשכח אם דמיין אהדדי.

ובד״א

יש ליישב קו׳ אחריתי לפי״ד הגרי״ז הנ״ל
דכבר הק׳ במפרשים בפסקי הרמב״ם ר׳ הל׳

שמואל

חגיגה דאם נכנס לעזרה ברגל בלי קרבן חגיגה דאינו
לוקה דהו״ל לשאב״מ דהלאו הוא הראית פנים ריקם
בעזרה ובזה אין מעשה ,וכבר הק׳ עליו מהא דריש הל׳
חו״מ הנ״ל האם אפה אי קנה חמץ בפסח דלוקה
דחשוב לשיב״מ כיון דבא ע״י מעשה ,ולכאורה לפי״ד
הגרי״ז לק״מ כמו שחלק בין לאו דלא יהיה בכיסך וגו׳
דלית בי׳ מלקות דה״נ בחיוב מלקות לביאת ריקם
בעזרה דג״כ ל״ש מלקות אפי׳ ע״י מעשה משום דאין
עצם ביאתו ריקם להעזרה גורם מלקות רק משום דבא
בידים ריקניות וביאה בידים ריקנות א"ז בתורת
המעשה כמו קניית חמץ בפסח דהווית החמץ בפסח
בא ע״י מעשה אבל אין הביאת לעזרה ריקם גורם שום
מעשה כמו שהשהה אצלו אבן חסרה ל״ש במעשה וכן
כמו איסור החמדה אצלו אפשר דאין תלוי במעשה רק
דעכ״פ בעינן מעשה הוכחה שיתגלה חמדתו לאיסור
דעכ״ם בעי חמדה חימוד שיש בו מעשה אך אין
מעשה זה בתורת מעשה החיובי דכהת״כ וכמבואר
לעיל.
מה שהק׳ המנח״ח דמדוע ל״כ הרמב״ם חידוש כמו
שהשיג הראב״ד דאף בדלא יהיב דמי דאינו
לוקה משום ל״ת משום דלא יוכל לחזור החפץ א׳ דיש
לספק בזה וכאשר יבואר במ״א ועוד דיש בזה חידוש
האף במקום שהפציר בו ולקח מדעתו דג״כ שייך
איסור לא תחמוד.

סברת התומים כיון שהלאו ניתק בקום ועשה אצל
העני וא״צ מלקות וא״כ נתק לגמרי ואין לאו
זה מלקות ,ויש לחקור בסברה זו אי משום הניתק בעני
א״כ מוכח דהלאו קליש ממילא אף אצל העשיר דל״ש
ניתק ג״כ אינו לוקה או״ד דהנה הגרי״ע כ׳ דהסברא
הכל לאו הניתק לעשה אינו לוקה עליו משום דל״ה
דומיא ללאוי דחסימה משא״ב הניתק לעשה הבא ע״י
מעשה הלאו חיוב מצוה כגון נותר לשרפו וגזל להשיב
וע״כ מפאת זה לא דומה לחסימה עי׳ בהגרי״ע בצ״ל
כלל ז׳  ,ולפ״ז יש נפק״מ בקו׳ המנח״ח מהא האם
נאבד או נשרף המשכון חייב מלקות והמנח״ח כ׳ כיון
דלא קיים העשה מוכח הצריך לקיים העשה בפועל
ולפי האמור י״ל הסברת התומים הוא ההא הלא ניתק
לעשה אינו לוקה משום חלישות הלאו כיון דיכול
לנתקה בפועל אצל עשיר א״כ אינו לוקה משום המוכח
הוא דהלאו קליש ממילא אם נשרף או נאבד ל״ש
במציאות שיכול לקיים העשה בשום מציאות שבעולם
וזה ביאור הרמב״ם לפי סברת התומים אך המנח״ח
ס״ל כהגרי״ע דה״ט הלאו הנתק לעשה א״ל משום
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דאין דומה ללאו דחסימה וכנ״ל וא״כ הא דאינו לוקה
בעני משום דהך לאו דלא תבא אל ביתו אינו דומה
ללאו דחסימה אפי׳ אצל עני אינו דומה ללאו וא״ב
שפיר הק׳ המנח״ח מהא דאם נשרף ונאבד דלוקה והרי
אינו דומה ללאו דחסימה.

המנח״ח חידש דאיכא פלוגתא בין הרמב״ם
והתום׳ אם יש איסור גזל בקרקע דשיטת
הרמב״ם דיש איסור גזל בקרקע ושיטת התוס׳ בב״מ
דל״ש איסור גזל בקרקע ,ולהר״מ דיש איסור גזל ל״ש
השבה אמנם מש״ב דלד׳ הרמב״ם דשייך איסור גזל
מ״מ ל״ש עשה דוהשיב הגזילה צ״ב דלמה ל״א כמו
דשייך גזל בקרקע כגון שהבליע התחום בתוך של
חבירו דכמו״ב שייך השבה כמו זה.

חקרתי בהא דבגזל א״ב אפי׳ מלקות אי משום
דכתיב והשיב את הגזילה א״כ מחמת מ״ע
זו של השבה ל״ש מלקות או״ד משום דע״י השבה יש
בה מצוה של תשלומין וכמרומז בגמ׳ שלהי בב״ק
דדרשי׳ כעין שגזל דהיינו תשלומי ממון נמצא דמחמת
ממון שיש בהעשה ניתן לתשלומין,
אמנם זה חידוש דהרי בכהת״ב א״ע השבת כסף כ״א
ע״י מ״ע המנתק הלאו אך צ״ל כיון דהמצוה תלוי
בכסף י״ל דעיקר תקנון הלאו הוא הכסף ,ועי׳ רש״י
סנהדרין נ״ז דא״ע בלא תגזול רק אם חייב בהשבה
ואולי יש נפק״מ לש׳ הרמב״ם דיש איסור גזל בקרקע.
.והנה מש״כ המנח״ח דעובר בלאו דל״ת על גזל
קרקעות אף דל״ש לא תגזול בקרקע מ״מ
בקרא כתיב בית ריעך ולכאורה מוכח מזה דאף בלא
תגזול יש איסור לא תחמוד וכמש״כ הרמב״ם בהל׳ ט׳
דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו בו׳ שהפצרה אשר
הפציר בו כו׳ הוא העיקר וע״ז ת׳ במנח״ח דחייב
מלקות בלאו זה ואין ניתק להשבה כו׳ ויש לעי׳ למה
לית בהו בהשבה נהי דמדין השבה של ניתק לעשה
ל״ש דלא כתיב והשיב כו׳ כמו גזילה דהיינו עשה אבל
הלא יכול הוא להשיב הממון לבעלים אם המוכר רוצה
כיון דעסקי׳ שתלויה וזבין מיג׳ דזביני׳ זבינא ראם
מיירי באופן שאין המוכר רוצה להחזיר א״כ איך שייך
לא תחמוד אם לא אמרי׳ שחזר בו המוכר מהמצב
הקודם שבתחילה ל״ה רוצה והיה עובר הלוקח בלא
תחמוד ואח״כ חזר בו הלוקח והפציר בהמוכר שיחזור
מהמכר וזה דוחק גדול אך מבואר היטב דל״ש השבה
מהשגת הראב״ד בנו״ב שפרשו דמש״ה השיג הראב״ד

שמואל

פט

דאין לך השבה גדולה מזו דלהראב״ד דעיקר הוא דלא
אמר רוצה אני משמע דבאומר רוצה אני ל״ש השבה
וכבר ירדנו לד״ז לעיל.

וגם משה״ק בצ״ע דכיון דבקרא כתיב לא תחמוד
בית רעך וכיון דנפקמ״ל מלא תחמוד כדכתיב
ולקחת לך כסף וגו׳ דצריך שיקח כסף ומ״מ הלאו
שייך בבית כו׳ ולשיטת התוס׳ איך שייך לקיחת קרקע
בלא כסף לא ידענא מה קא קשיא לי' דהרי הרמב״ם
הסביר ד״ז דא״ח עד שיקח החפץ שחמד וכוונת
הרמב״ם הוא אפי׳ באומר רוצה אני אף דעסקי׳
במטלטלין מ״מ בהסכמת המוכר מ״ל מטלטלין מ״ל
קרקע וא״כ מוכח מכ״ז דעיקר החמדה הוא ההפצרה
שהפציר וכו׳ ומה הק׳ המנח״ח.

ברצוני לומר ד״ח בלאו דלא תגזול בקרקע וזהו
עפ״י הסברת המהר״מ שיק בנוגע להתוס׳
בב״מ רפ׳ איזהו נשך שב׳ דבקרקע לית בי׳ משום לא
תגזול וכ׳ המהר״ם שיק ז״ל דמדינא ובודאי לפי
מעשיו הוא עובר בל״ת אלא כיון שמד״ת קרקע אינה
נגזלת ועדיין הוא ברשותו בכל הענינים ויכול להקנות
ע״י אגב קרקע וגם יכול להוציאה בדיינים וגם יכול
הוא להקדישו ולמכרו א״כ לא גזלו לגמרי מיד
הבעלים ולא דמי לויגזול החנית וגו׳ והו״ל כעין ח״ש
גזילה והוא רק כגוזל קנין פירות של הבעלים דעדיין
אינם בעולם כו׳ ולכן ל״מ להו לאוקמי לאו דל״ת
בקרקע אע״ג דחשבי׳ לי כגזל ע״כ והנה מבואר
בפשטות דיש קנין איסור גזל בקרקע אלא דכוונת
התורה הוא דעצם קרקע ל״ש לגזול וכסברת הנ״ל
דהבעלים יכולין להקדישו ולמכרו אמנם מי שלקח
הקרקע בודאי היה עובר בלא תגזול במה שהפסידו
הבעלים מיני׳ וכמו״ב בבית אם גזל ממנו אע״ג דמדין
א״י לגזול ביתו דקרקע א״נ מ״מ הרי גזלו ממנו הבית
והגזלן משתמש בה וזהו גזילה ולפ״ז שפיר יצויר
דעובר בלאתחמז*ז #דל״ג מאם אמר המוכר רוצה אני
ולפ״ז מסתברא לומר דאפשר דשייך השבה ,ולפ״ז יש
לי ספק לדינא אם חייב מלקות בשל לא תחמוד אפי׳
בגזל קרקע אף שהמנח״ח כ׳ לד״פ דלוקה משום ל״ת
ול״ש השבה ,מסתפקנא כנ״ל.
אם שייך לא תחמוד אפי׳ בפחות מש״פ עש״ה
שרצלה״ר מהא דאפי׳ בנתן דמים ומ״מ עובר
ל״ת ויש לדחות בראיה זו דפחות מש״פ עדיף מאם
נתן דמים והפציר בו דמדעתיה קיהיב לי׳ וכסברת
הש״ס דתלינהו וזבין זבינא זביני ועי׳ בגמ׳ בב״ב מ״ח

צ
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ע״ב בסברת רש״י שם .עוד דפחות מש״פ ל״ש לדין
ממון לגמרי ולכן ל״ש לא תחמוד.
מש״ב רש״י בסנהד׳ נ״ז ע״ב דהתורה כתבה לא
תגזול והשיב וגו׳ דא״ע על הלאו רק אם
חיב בהשבה ע״ש ,ויש לעי׳ בזה דהרי כיון דקא מחיל
לי׳ אף דא״י לקיים השבה מ״מ מה שייך לאו דגזל,
ותו במה בעי הקישא דל״ש בהשבה ,ואפשר דאי לאו
דהקישא הו״א דאע״ג דפחות מש״פ מחול מ״מ שייך
לאו דגזילה קמש״ל כיון דל״ש השבה ל״ש גזילה כל
עיקר ,אך לפ״ז קשה על הרמב״ם בריש הל׳ גזילה
ואבירה שב׳ דאסור לגזול כל שהוא דין תורה כו׳
משמע דאפילו פחות מש״ס אם לא נאמר דכוונת
הרמב״ם הוא מדין ח״ש וכבר ירדו לזה במפרשים
וצ״ע כעת .ואולי החידוש הוא שיכול למחול על פחות
מש״פ ,אך נסתפקתי בכא״ד ראם עומד וצווח שאינו
מחול על פחות מש׳׳פ אם אמרינן דבטלה דעתו אצל
כ״א או״ד דיכול לעכב המחילה ולפ״ז קמש״ל דמ״מ
אינו שייך השבה בפחות מש״פ וא״ע בל״ז ועיין.
עוי״ל בקו׳ המנח״ח מהא דמבואר דפחות מש״פ
ל״ש איסור גזילה (וה״ר מגמ׳ סנהד׳ שם)
וכמו״כ ל״ש איסור חמדה ,והק דמ״ש ראם נתרצה
המוכר דמ״מ עובר איסור חמדה והא דל״ג מפחות
מש״פ דהוא מטעם מחילה כמבואר בלשון הגמ׳
דמש״ה ל״ש איסור בגזל ואיסור חמדה ,וי״ל עפמש״ב
לבאר בג׳ אופנים בהא דאין לקיחת הכסף מהמוכר
נחשב ללאו שיב״מ א) דאין המקח וממכר שבניהם
מתיחסים לעיקר איסור של חמדה דעיקר חמדה הוא
בלב וא״כ בעי מעשה המתחייב לעבירת החמדה והא
ליכא ,וה״נ אין פחות מש״פ מתחייב לעבירת החמדה
ב) הא דכתב הרמב״ם רבעי לקיחה והוא מהספרא
דכתיב ולא תחמוד עליהם כסף וזהב ולקחת לך וגו׳
דאע״ג שיש מעשה ממשות מבניהם יש גילוי דעת
שהחמרה בא לידי מעשה וא״כ פחות מש״פ אין ראיה
שהחמרה שלו בא לידי מעשה ,ג) הא דאמרי׳ ראם
הפציר בו שלקחו ממנו אעפ״י שנתן לו דמים רבים
דה״ז עובר בל״ת כו׳ א״ז מטעם מחילה אלא רכך הוא
דרך של משא ומתן רב׳ הצדדין בהמקח משא״כ
בפחות מש״פ דא״ז ממון עיקר הוא מדין מחילה
ובכגון דא שפיר ל״ש איסור לאו של חמדה וזנל״פ
בישוב ק׳ זו.
ולפ״ז מה שרצלה״ר מריבית דמתנה גמורה הוא
והתורה אסרה מגזה״ב אע״ג דמוחל דנימא דפחות
מש״פ ג״כ עובר בריבית דל״ש הטעם דמחילה ת׳

שמואל

דל״ד פחות מש״פ לדין ריבית מתרי טעמי הנ״ל א)
דיכול להיות שבפחות מש״פ מחול אבל יותר מש״פ
אע״ג דל״ש מחילה מ״מ התורה אסרה רזה דרך איסור
ריבית אע״ג דמחל וכמש״ב בתוס׳ בהך דמסית בסנהד׳
כ״ט דהק׳ התוס׳ רכל מסית יטעון דברי הרב דה״ת מי
שומעין ויפטור כו׳ ות׳ דהמסית נהרג דנצטוה שלא
יסית וא״ד לנחש שלא נצטוה ע״ז וא״כ ה״נ יבטל כל
דין ריבית או הכל ימחלו מחמת דוחקו ובע״ב ל״ש
מחילה בריבית רזה אסרה התורה אך בפמש״פ שייך
מחילה.
עוי״ל דלקיחת הריבית בכל לוה אין דין זה נוגע
בדין מחילה רזה נוגע בדין משא ומתן של כל לוה אך
פחות מש״פ לאו כלום הוא ושייך מחילה.
מש״כ המנח״ח דפחות מש״ס לא נקראת ממון
דכ״ה הללמ״ס צע״ג שהרי בגמ׳ סנהד׳ מבואר התם
משום דלאו בני כיבוש נינהו ע״ש ברש״י שם.
ועוה״ק והרי פחות מש״פ התם משום דלאו בני
מחילה נינהו ,וברש״י דאף ישראל נצטוה
על הגזל אלא שפחות מש״פ אינו נחשב גזל בעיניהן
שעוברין על מדתן שרחמנין הן ומוחלין על דבר קל
אבל ב״נ אכזרים הם עכ״ל ,הרי מבואר דפחות מש״פ
אינו ממון משום דמוחלין ואילו לד׳ המנח״ח הרי
הללמ״ס דפחות מש״פ אינו ממון וזה דוקא לישראל
דהו״ל הלממ״ס ולא לבנ״נ וצ״ע.

באשת חבירו דעובר בל״ת כ׳ המנח״ח דא״ב
מעשה ע״י שאמר המגרש רוצה אני ולקחה,
וכ׳ סברא דא״ל מעשה גדול מזה ,ב) דחייב על כל
ביאה וביאה ג) אף לד׳ הראב״ד שם דבכה״ג שגרשה
מרצונו א״ע על ל״ת צ״ל שלקחה באיסור א״א ד)
לפי״ד ל״ש ניתן להשבון בין להראב״ד בין להרמב״ם
פירוש לדבריו דרק העשה שבו חשוב ניתן להשבון
ולא סתם מה שחזר בו מעצמו וחזרה לבעלה הראשון
דעיקר ניתק הוא במ״ע דכתיב בתורה הוא המנתק
הלאו.
לכאורה הרמב״ם כ׳ בפשיטות דאין לוקין על לאו
זה מפני דא״ב מעשה ומשמע דקאי אפי׳ באשת חבירו
ומ״מ כ׳ דאף על ל״ז ומשמע דל״ש מלקות בכלל ,ואף
דלשיטת הרמב״ם דהלאו הוא על ההשתדלות כו׳
דל״ש מעשה בהשתדלות מדוע ל״א דאפי׳ כשיש בו
מעשה כגון שאנס א״א דג״כ חייב על ל״ת משום
ההשתדלות ואין מעשה שלו מעלה ומוריד למאומה.
וכ״ז משנלענ״ד לספק בד׳ במנח״ח בנקודה זו
באחרונה והשתא נחזור להתחלת דבריו בחידוש הא׳

מנחת

מצרה לט

במש״כ דא״ב מעשה ע״י שאמר המגרש רוצה אני
ולקחה דא״ל מעשה גדול מזה ,ויש לעי׳ בד״ז דמ״ש
כשהפציר בו עד שלקחו בדמים רבים דא״ז נחשב
כמעשה ומעשה כשהפציר בבעל עד שגירש את אשתו
ולקחה דהוי מעשה גדול — ומספקנא דאפי׳ אי הוי
מעשה מ״מ אפשר דאין מעשה מתייחס לעיקר לאו של
חמדה וכבר ירדנו לד״ז לעיל.

ועי׳ בס׳ תוספת ברכה להג׳ בעל הת״ת פרשת יתרו
שב׳ דבר נאה ומתקבל וז״ל ויש להוסיף רמז
כאן כי על המלים לא תחמוד (בסמיכות לשם אשת
רעהו) בא הטעם (הנגון) גרשיים מלשון גירושין לרמז
שלא לחמוד גם אחר גירושיה וכבר כ׳ הרא״ש
בפירושו למס׳ נדרים (ל״ז) כי ע״י הטעם מתגלה
לפעמים פשט המקרא.
מש״כ המנח״ח דחייב על כל ביאה וביאה צ״ע דמי
שלא חמד בית חבירו וגזלו ממנו וגר בה
הרבה שנים לפ״ד יהא עובר על כל פעם שדר בתוכה
משום לאו דלא תחמוד וא״ז סברא.
מש״כ לד׳ הראב״ד אם לקחה באיסור א״א עבר על
ל״ת א״כ לד׳ אינו ניתן להשבון כו׳ א״כ
אמאי לא משכח״ל מלקות בלאו זה ,והוסף המנח״ח
לומר ואיני מוצא דרך דיהא עובר על אשת רעהו ולא
יהיה בו מלקות ,והנה ידוע דאיסור זנות בבעלה הוא
מטעם גזל וכיסוד המהרי״ק ומעלה מעל באשה נמצא
דגם מצד הבועל הוא גזל ול״ד מצד האשה א״כ

שמואל

צא

משכח״ל דנאנסה ,הייינו דהיה איסור גזל מצד בועלה
ולא מצד האשה וא״כ הו״ל כגזל במעשה וא״כ שפיר
שייך השבת הגזל לבעלה וא״כ שפיר ל״ש מלקות,
ולפ״ז מיושב הצ״ע של המנח״ח דמשכח״ל דהאי
לקחה באיסור א״א ולא התרו בו משום א״א רק משום
לא תחמוד וחייב מלקות וי״ל כנ״ל כיון דצריך
להשיבה לבעלה תו הו״ל כמו ניתק להשבה ול״ש
מלקות.
הק׳ המנח״ח לפמש״ב החינוך לקמן דגבי לאו דלא
תתאוה דכל באי עולם מצווין על הלאו דהוא
נסתעף מגזל וצ״ת דאיך שייך לאו דלא תתאוה לדין
גזל.
ומשה״ק המנח״ח בצ״ע עהמ״ח דהמתין עד לקמן
ולא כתב דכל באי עולם מצווים על זה אפשר ליישב
דשם היה חידוש טפי דאפי׳ על התאוה שהוא על הלב
ממש חיב ב״נ מכ״ש על לא תחמוד ,ושם באמת הזכיר
דגם ב״נ מצווה על החמדה.

מש״כ דב״נ אם מצוה על לאו זה אפי׳ בב״נ כמותו
צ״ע שהרי כתב לא תחמוד בית רעך אבל
מהיכ״ת דגם ב״נ מצווה על לאו זה אם לא נאמר
דהוא משום גזל ,ומלשון הרמב״ם בספ״א דהל׳ גזילה
באמת משמע כן ז־כ׳ בהל׳ י״א התאוה מביאה לידי
חימוד והחימוד מביאה לידי גזל וכ׳ ובהל׳ י״ב הא
למדת שהמתאוה עובר בלאו אחד והקונה דבר
שמתאוה בהפצר כו׳ עובר בשני לאוין כו׳ ואם גזל
עבר בשלשה לאווין ע״כ ומשמע דיש שייכות זל״ז.

מצוה ל״ט

שלא לעשות צורות אפילו לנוי
כתג במנח״ח שאם שני בנ״א גמרו הצורה אפי׳ אם
יכול כל אחד לעשותה דבשבת פטור הכי חייב
דכתיב לא תעשון בלשון רבים והו״ל כמו לא תקריבו
דשניהם במשמע כיון דהוא בלשון רבים ע״כ ,לכאו׳
יעוין בב׳ לשונות במכות דף ד׳ ע״ב במש״כ רש״י
דניקף לוקה אע״ג דהו״ל לאו שא״ב מעשה דמקיף
הוא דקא עבר אלאו דלא תקיפו דשמעינן לקרא הכי
לא תקיפו לא תניחו להקיף דמניח להקיף כמקיף ע״כ,
לפ״ז במסייע אצל שבת אינו לוקה אך שיש גלוי קרא
דלוקה ממה דכתיב לא תקיפו וה״נ אצל הא דכתיב לא

תעשון הו״ל כמו לא תקיפו דמסייע חייב אבל אם כל
א׳ וא׳ יכול לעשותה אכתי לא שמעינן ,וללשון ב'
שברש״י שב׳ מדאפקי׳ בלשון דכתיב לא תקיפו משמע
דאתרי קא מזהר רחמנא ניקף (ל׳מקיף א״כ המסייע
לעשות פסול ג״כ מחייב ,אבל זה יכול וז״י דבשבת
פטור מקרא דועשותה א״כ אכתי לא שמעינן דמפטור
גם פה רק אצל הוצאות הפסח דהוצאות כתיב בי׳
כשבת בגמ׳ דאז שייך לומר דכל דיני הוצאה של שבת
שייך אצל הוצאות חתיכה מהחבורה מחייב אצל קרבן
פסח כגון רבעי עקירה והנחה וכיוצ״ב ושפיר חוקר

רל

מעשה רב

הנהגות הגר״א

החדש

טורה ,נמצא שניהם הם רוצחים נוראים ,על הראשון נקוד בפתח לשון
פותח שהיה לו לסתום ולא להורות והיינו פותח והורה ,ועל השני נקוד
בקמץ_ודדעו שסותם ואינו מורה.
כה) החסיד יחי ,אמר — המפרשים פירשו על חמדה ותאוה ,שתאוה
היא תאות הגוף וחמדה היא חמדת ממון ,ולי נראה איפכא ,דהנה התורה
שינה בעשרת הדברות כתיב בזה הלשון ולא תחמוד אשת רעך ,ולא
^^תתאוה בית רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמורו ובו ,הנה חלקה התורה
לשון חמדה באשה^ ולשון תאוה בממון.
בפז) שמעתי בשם החסיד שהגר למעלה מן הישראל ,כי זה ידוע
שישראל למעלה מן המלאך ,כי המלאך לא ניתן רשות לומר השם רק
אחר ג׳ תיבות והם קדוש קדוש קדוש ה׳ צבאות ,וישראל אומרים ב ,תיבות
שמע ישראל ה ,,והגר אומר אחר תיבה אחת כמ״ש ר״פ יתרו ויאמר
יתרו ברוך ה.,
«״ )te3עוד שמעתי מהנ״ל (החסיד) על המאמר בברכות (ח ).מי שיש
לו בית הכנסת בעיר ואינו נכנם שם נקרא שכן רע; פירוש כי יש ייחוד
ב׳ דברים — כשמתפלל בבית הכנסת או בית המדרש הרמז "מטה"
(ונ״ל ראייה לזה עיין פירוש רש״י בשיר השירים על פסוק הנה מטתו
שלשלמה) ועוד שלחן כסא ומנורה רומז לתפילין ק״ש ותפלה ,וזה ר״ת
של משכן ,אבל כשאינו הולך לבית הכנסת חסר אחד זהו מטה ונשאר שכן.
לא) שמעתי מהחסיד דאך שיש איזה מכוון כגון בקידוש כידוע,

מערות

ומ״מ

דאז האצבעות שוין ,וכאלו כל הצדקות ועניים שוין ,רק תבחור ותברר הצדקה
_ _____ _ ______ _ __ _____ _ ____ __ _—
הכי גדולה ונחוצה.
כח) דבריו צ״ב שהלוא בדברות הראשונות כתיב לא תחמוד בית רעך
ולא תחמוד אשת רעך ,הרי שייך לשון חמדה באשה ובכל דבר ,ואולי לא תחמוד
היינו כשהוא מחזיק בפעולות שמפציר בו עד שיסכים ,וזה גם באשת חבירו מסבב
עד שבעלה יגרש אותה ויקחנת אבל לא תתאוה בלב לבד ,ורחוק לחשוב באשת
חבירו שרוצה שתהא שלו ומצוי יותר בממון חבירו ,ולכן בלא תתאוה לא נקט
אשת חבירו שדהו עבדו ואמתו ושורו וד״ז צ״ב.
כט) דברי רביגו זצ״ל ברורים שהגר ניתן לו גשמה קדושה והוא במעלה
עליונה ויכול להתקרב לה׳ יותר מישראל.
ל) עיין עוד בביאור הגר״א לשיר השירים שמרמז בפסוקים שם ש״מטה" רומז
למקום השראת השכינה כמו בית הכנסת או בית המדרש.
לא) הדבר מבואר בפוסקים שבהוספה לא מגרע המכוון ,ולכן בקידוש אומר
"כי בנו בחרת ואותנו קדשת מכל העמים" ואינו חושש שמוסיף על שם ע״ב,

הלכות הגר״א ומנהגיו שטרנבוך ,משה עמוד מס (236הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

f. H ;1m!»-p«fn»WWTnnw

קס

משיבת

יתרו— משפטים

נפש

אביך ויגדך .13ובזה יש להאמין שהרב בכל מקום שהוא דר מכבד מקומו ואינה תולה
בקהלה ישינה כמו שחושבים מקצת אנשים ,ולזה כשהרב מזמין אחד נגד בעל דינו
בשביל תביעת ממון ובתוך הזמן הולך הרב למקום אחר חייב זה ללכת אחר הרב

במקום שהוא שם ,ואם אינו עושה מנדין אותו אעפ״י שהזמנתו נכתבה במקום עמידת
הרב בעת כתיבת הזמנה עיין מס' ר״ה ‘4פ׳ י״ט ,ועל זה נאמר ‘5אל תסתכל בקנקן אלא
במה שיש בו ,וראייה שבניין בה״מ אינו דוחה שבת '6והקרבן דוחה שבת ,היינו שאין
המקום עיקר אלא המעשה שנעשה בו ,וע״ז נאמר '7הני טפשאי דקיימי קמא ס״ת ולא
קיימי קמא גברא רבא ,כי אין הכתיבה עיקר אלא הלימוד.

לא תחמה בית רעך וכו׳
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לא תחמד בית רעך כלל ,עבדו ואמתו כו׳ פרט ,וכל אשר לרעך חזר וכלל ,כלל
פרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט [מה הפרט] מפורש בדבר שהוא קונה ומקנה אף
כל דבר שהוא קונה ומקנה ,אי מה הפרט מפורש בדבר שאי אפשר לבוא לרשותך אלא
לרצון בעלים ,אף כל דבר שאי אפשר שיבוא לרשותך אלא לרצון בעלים ,יכול שאתה
חומד בנו לבתך או איפכא יכול אפילו חומד(בריביר^)ת״ל לא תחמוד כסף וזהב ולקחת
לך ,1מה להלן עד שיעשה אף כל כו ,עכ״ל מבילתא\.2להעתקתי~שנלמוד ממנו שיצאנו
מתוך עונש במחשבה או בדיבור כי לולי זה אין לך אחד ממאה שיפטור מעונש זה ,וכן]
מביא בסמ״ג 3והמיימוני 4החמיר בזה ורז״ל אינם מסכימים עמו.

" ו

חסלת יתרו ,ית׳ שמו וזכרו ,וית׳ לעד ולנצח

פרשת ואלה משפטים
כי תקנה עבד עברי (כא ,ב)
יש ליתן על לב שבכאן מדבר בנוכח ,ושאר מקראות מדברים בלשון נסתר כמו' וכי
ימכור איש את בתו ,כי יכרה איש בור ,2וכי ינצו אנשים ,3כי יתן איש אל רעהו .4ונ״ל
שהקב״ה מדקדק לדבר בלשון נוכח בדברים שאין פורענות לאדם כגון כי תקנה ,אבל
כל פורענות מדבר בנסתר ,כי ברית כרותה לשפתים 5ועל כן ילמוד אדם שלא להזכיר
לחבירו שום פורענות בנוכח אפילו על תנאי ,וילפינן ממה שנאמר 6כמעט כסדום היינו,
וסמיך ליה 7שמעו דבר ה׳ קציני סדום וכו׳ מכאן שברית כרותה לשפתים.
 13דברים לב ,ז.
 1להלן דברים ו ,כה.
ואבירה ח" א ה "ם
 1להלז וייזרי י
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 1 /נ?כות כב ,כ.
 16יכנ?ות ו ,א.
 15אברת ד .כ.
לא ,כ.
.׳ חל״ח טינ7ן קנח.
? נ?סכחא דבחדש פרשה ח בשיורי לשון

יי

4

גדלה

משיבת

נפש

משפטים

והאלקים אנה לידו (כא ,יג)

פירש״י הקב״ה מזמנו לפונדק אחד זה עולה בסולם וזה נופל ת
לפ״ד רש״י לא דק שאם עולה בסולם ונפל אינו גולה דוקא דרך ירידה
הוא גולה ולא כשהוא נופל דרך עלייה 8ועיין במיימוני’ ולמדנו ממקו

עליו וכר.

לחפשי ישלחנו תחת עינו וכו׳ (כא ,כס
אף כי הוא עבדו וקנוי לו מדין שמים מ׳׳מ מאחר שנעשה לו יסודי
יצא לחירות ,וע״ז אמר המשורר‘ 1ע״ה אשרי הגבר אשר חיסרנו יה ו
דורש בגמרא '2הכי תלמדנו שהרי עבד יוצא לחירות בשן ועין ,וכ״ש ג
על כל גופו שיצא לחירות על כל עוונותיו .ואני מוסיף קצת ביאור ׳
בתלמוד '3שמקשי׳ קראי אהדדי ,כתיב '4כי לי בני ישראל עבדים ,ובמק
בנים אתם לה׳ אלקיכם ,או בני בכורי ישראל '6.בשעה שעושין רצונו ע
בנים ,ובשעה שאין עושין רצונו של מקום נקראין עבדים ,א״כ משמ
גורמים לנו שקוראין אותנו שם עבדות ,ומאז היסורין גורמין לנו הח
יתכפרו וחוזרים אנחנו להיות בני אל חי ,ע״כ ישמח האדם כשיסורין
הש״י ולא כשיגרום הוא לעצמו בקלקול מעשיו הרעים [כגון אם יכה
וכיוצא באילו ויתפשהו המושל אם יצטרך לברוח ולהיות גולה לא מ
אולת אדם תסלף דרכו .‘8וראה מה שאמרו רז״ל שהמיתה מכפרת ברוב
הגדולים שבכל היסורים ובלי ספק המיתה עם הוידוי והתשובה ,ושתהז
בשמחה שהיא מכפרת על כל עונותיו ולא לאותם שאין חרצובות למותג
אמרו 20כל מי שיש לו אשה רעה אינו רואה פני גיהנם ,כי בכל עת ובג
יסורין ,שמן הדין הוא מק״ו מיום המיתה ,שהרי המקרא מעיד‘ 2מר ממו
קשה לאדם מאילו נסקל או נשרף או נהרג ,שהרי אמרו 22ט׳ דברים קשה
ואשה רעה היא קשה מכולם .וזה הם :אבן ברזל אש מים ענן רוח גוף מי
ומטעם שמחתי בחלקי וכבר הגעתי לתכלית זה ממה שמצאתי בתלג
נמצאים להם נשים רעות ולא גירשום וסבלו מהם ופשיטא לי מטעם זר
שיצילום מדין של גיהנם ,אכן בתנאי שלא רעות בנפשות להתנהג בפריצו
דבר איסור כי זה הזהירתו התורה במגרש את אשתו' 2ומצא בה ערות רבו
חבירו שימות שנאמר 24או כי ימות האיש האחרון ,אמנם יש נשים יראו
 xנ?שנה נ/כות ו .ר.
? 1כרכור! ה ,א.
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 9פ "ו נ/ר;ל רוצח הי״ר.
 nויקרא
ב״ר י .א

10
(.11 ..1

רנ?ר 1ו׳ לה .רג
.־ 1ו ו !•" •ו א

11

סב

הלכות

למב״

D

מילה ו^דה

ז׳ הגוזל א»' חבירו בישוב והחזיר לו גזלתו במדבר (ז> חרטות ביד הנגזל אס רצה נוטל ואס לאו
אומר לו איני נוטל אלא בישוב שמא תאנש ממני כאן והרי היא ברשות הגזלן ובאחריותו עד
שיחזירנה לו בישוב וכן בדמי הגזלה•

ר1׳ הגוזל את חבירו והבליע לו בחשבון יצא ,ואם החזיר לכיסו שיש בו מעות יצא שאדם עשוי
למשמש בכיסו בכל /זעה והרי מנה המעות שהחזיר לו בכלל מעותיו <ד >1ומנין שלא מדעת
פונזר; ואם החזיר לכינז שאין בו כלום לא יצא וחייב באחריות הגזלה עד שיודיעו שהחזיר לכיס
פלוני•
ט' כל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו או דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו והכביד
עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו (ט) אף .על פי שנתן לו דמים רבים הרי זה עובר

מעשה רקח
והחזיר האחד פשיטא שלא יצא יחי השבה וחייב להחזיר
גם השניה מכל שכן דשלש נפקא וכמו שכתבו התוספות

שם .י]
(ו) הקשה הרב לחם משנה ז״ל ,דלמה השמיש רביגו
כאן ובהלכות שאלה ופקדון ובהלכות מלוה,
מה שאמרו במשנה של מנת לצאת במדבר יחזיר לו במדבר,
ופירשו בגמרא דאך על גב דא״ל האי פקדון גבן דאנא
למדבר נפיקנא וכר ,ע״כ .ועדיפא הוי ליה להקשות
דגם הרי״ך והרא״ש השמיטוה ,אך האמת נראה כמו
שכתב הרב בעל המאור ,דהרי״ך היה גורס והדרת ליה
ניהליה במדבר מקבצינא ליה מנן ע״כ .וכיון שכן
הדבר פשוט דכל תנאי שבממון תנאו קיים ,וכן נראה
להרב בית חדש חו״מ סי׳ רצ״ג ומשק זה חריץ גם כן

הרב ביה יוסף שם ופשוט .יא)
(ח) בבבא קמא דך קי״ח [ע״ב] ,ואיבעיח אימא הא
והא דמני ורמא בכיסיה ,הא דאית ליה
זוזי אחריני בכיסיה וכר ,ופירש״י אית ליה זוזי אחריני
בכיסיה ,ולא ידע כמה וכו׳ ,ואין להקשות שלעיל מיניה
פירש״י אדם עשוי למשמש בכיסו וזה מיד מני אחריו
ומצא יותר מדמי המקח והכיר שהחזיר לו גזלתו ע״כ,
דיש לומר דהכא מוכרח לפרש כן דלא ידע כמה מעות
היו בכיס ,דאי ידע היינו אית ליה זוזי אחריני היינו
לית ליה ,דבהכרח ירגיש ,ולזה נתכוון רבינו שכתב ומנין
שלא מדעת פוטר כלומר שלא היה יודע מנין המעות
שהיה לו מתחילה .יב]

י)

(ט) הראב״ד ז״ל השיג על דברי רבינו ,דהיינו דווקא
באינו אומר רוצה אני; וביאר כוונחו
הרב המגיד זלה״ה דאם אמר רוצה אני מקמו קיים
ולא גרע מחליוהו וזבין ,וכיון שכן אין בו לאו ,ורביגו
סבירא ליה ,דמקחו קיים אע״פ שעבר ,ואע״ג דאמר
רבא כל מלתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא
מהני וכו׳ ,הרי הוא כעין גחל צמר ועשה ממנו בגד
שאינו משלם אלא כשעת הגזילה ,וקנה הדבר בשינוי,
אך כאן קנה בדמים ע״ע ,כמה דיויות נשתפכו בלשון
זה ורונן הניחוהו בצ״ע .ולענ״ד מקום יש בראש לתקן
ולהסביר דבריו ,כי לא נתכוון אלא להליך בעד רבינו,
ותחילה נקדים הסוגיות והוא אמר עליהן כדי שיבואר
הענין היטיב ,בפרק קמא דתמורה דך ד׳ ע״ב ,אהא
דפליגו אביי ורבא בכל מלתא דאמר רחמנא אי עביד
מהני או לא מהני ,פריך מכמה מקומות ומתת למר
כדאית ליה ולמר כדאית ליה ,ופריך תו ,והרי גזל
דרחמנא אמר לא תגזול וחנן הנחל עצים ועשאן כלים,
צמר ועשאן בגדים משלם כשעת הנזילה ,תיובתא דרבא,
אמר לך רבא שאני הכא דאמר קרא אשר גזל כמה
שגזל ע״כ ,ומהך סוגיא הקשה מהר״י כהן ז״ל בספר

בתי כהונה ,דהכא משמע דקנהו בשינוי ,וכיון שכן הכא
בנדון ה״ה דליכא שינוי אלא דמים הוא שנתן וקעבר
אלאו אע״ג דנתן דמים הוי ליה אי עביד לא מהגי

ואין מקחו קיים ע״כ ,עוד נקדים ההיא דחזקת הבתים
דך מ״ז [ע״ב] ,אמר רב הונא תליוה וזבין זביניה
זביגי ,ומסיק סברא הוא אגב אונסיה גמר ומקנה,
ופירש רש״י זלה״ה יג) הואיל ואיכא תרתי יסורק ומתן

עיי־ש בד״ה עמד רבא .וע״ע בלחם פשנד .להל׳ זו.

יא] עיי׳ שם נם בדרישד -חיי׳ עוו בב״ח חו״מ סי׳ ע־ד ובבדק הבית בב-י שם ,ועיי׳ גם במ״מ סי״ג מלוה ולרה הל׳ ח׳ מד.
שהביע נשם הרפב״ן ורעה לומר כן לדעת ובינו הרפב״ם ,והלחם משנה לא ראה למי שעה את המ״ם ,רדו״ק.
יב] עיי׳ במעשה רקה לעיל הל־ גניבה ש־ד הל־ י׳.
יגז א״ל רש ב׳* ם.

מעשה רקח  -ד (נזיקין ,קניו) רקח ,מסעוד חי בן אהרן עמוד מס (68הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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)׳לכות

רמנ"ם

מילה ואבירה

&נ

בלא תעשה שנאמר לא תחמוד ,ואין לוקין על לאו זה מפני שאין בו מעשה ,ואינו עובר בלאו
זה עד שיקח החפץ שחמד ,כענין שנאמר לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך חימוד שיש בו
מעשה•

מעשה רקח
ממות ע״כ ,והמתנאר מזה מכך סוגיא דאין חילוק בין
אמר רוצה אני ללא אמר ,דהא תלי טעמא דאנב

אונסיה וכו׳ ,אכן בבבא קמא דף ס״ב [ע״א] ,אמר ליה
רב אדא בריה דרב אויא לרב אשי מה בין גזלן לחמסן,
א״ל חסמן יהיב דמי ,גזלן לא יהיב דמי ,א״ל אי יהיב
דמי חמסן קרייז ליה ,והאמר רב הונא תליוה וזבק
זביניה זביני ,לא קשיא הא דאמר רוצה הא דלא אמר
רוצה אני ס״כ ,הרי מוכרח מהאי סוגיא דההיא דחליוה
וזבין היא דווקא באומר רוצה אני ,ונראה דפליגא
אההיא דחזקת הבתים ,אכן יש לומר בחדא מחרתי ,או
דגם ההיא דחזקת הבתים באומר רוצה אני דוקא היא,
ומש״ה אהני לן סברא דאגב אונסיה וכף ,וזו היא דטח
הראב״ד וכדלקמן בפ״ה[ ,או] שנאמר דאף תירוצא לא
קאי אלא [א] חמסן דכלפי שהוקשה לו אי יהיב דמי
חמסן קרית ליה וכו /ותיין לו דאין הכי נמי דאף
דיהיב דמי מקרי חמסן ,מפני שלא אמר רוצה אני ,דאי
אמר רוצה אני תו לא מקרי חמסן לטנין לאו ,נמצא
דבההיא דתליוה וזבין לפי האמת אין חילוק בין אמר

רוצה אני ללא אמר ,וזו היא דטת רבינו זלה״ה כדלקמן
בע״ה ,והשתא הרב המגיד מפרש דלדפת רבינו דההיא
דשינוי קונה היינו ע״י נתינת הדמים ,דאז האמת קנה
הגזילה לגמרי ,וזה הוא מה שסיים אף כאן קנה בדמים,
כלומר כי התם ממש ,אי נמי יש לומר כפשוטו דכי היכי
דשינוי קונה ,אף נתינת הדמים דסבר וקיבל קונה ג״כ,
וכל זה נראה מוכרח שהרי הרב המגיד ז״ל סיים ,כדאיחא
המם דהיינו היא גופא מוכרח שהבין כן בדפת רבינו,
וכיון שאין דבר מנגדינו אלא פשטן של דברים ,אינו
פלא אם רבינו מפרש כן ,וחתרו] קושית מהר״י הכהן
ז״ל^-גם מה שהקשה הרב לחם משנה ז״ל בפרק י׳
דמכירה ,אהא דכתב הרב המגיד ז״ל בדטת רבינו,
דאע״פ שפבר הלאו דלא תחמוד המקח קיים דא״כ ,מה
הקשו בגמרא אי יהיב דמי חמסן קרית ליה ,והא אמר
רב הונא ,ומאי קושיא הא אע״פ שהוא חמסן ופבר
פליו לאו דלא תחמוד מקחו קיים וכף ע״כ ,והניחו
בצ״ע .וכן הקשה הרב מהרש״ך ז״ל ח״א דף ל״ו ,ואחר
המחילה הראויה אין כל תמיהה ולא קושיא ,דאף
יד]

דחמסן הוא ג״כ חמדן ,וטובד אתרי לאווי כמו שכתבו
התוספות שם ,יד] לא מפני זה נאמר דחמדן שכתב
רבינו הוי חמסן ,דזה אינו באמת ,תדט דחמדן בתחלת
השתדלותו פובר הלאו אף שאינו גומר פד שפת לקיחה,
וכמו שכתב הרב המגיד בביאור דברי רבינו ,משא״ב
החמסן כמבואר ,ומפין זה השיב הרב בתי כהונה ז״ל
שם ,והרב פצמות יוסף דף י״ג כתב והוא פשוט הרבה^]
ן_עוד תמהתי טל הרב מהרש״ך ז״ל שם ,שהרבה להקשות
טל דברי הרב המגיד הנזכרים והניחם בצ״ע ,והדברים
נראים פשוטים ,תחלה הקשה טל מה שכתב רבינו ריש
פרק ד׳ דאישות דהאיש שאנסוהו לקדש פד שיקדש בעל
כרמו מקודשת ,והשיג טליו הראב״ד ז״ל והוא שיאמר
רוצה אני וכתב טליו הרב המגיד זלה״ה שהרי זה דומה
למי שמכר באונס שהמקח קיים ,כמו שכתב פרק י׳
דהלכות מכירה ,ולא ראיתי שהצריך שם הראב״ד שיאמר
רוצה אני ,אלא כ״ז שהוא הדבר קיים ע״כ ,והקשה טליו
ממה שאיחא בפרקין ,דהמעיין בלשונו יראה בבירור
שכתב הראב״ד ז״ל סובר שלהיות המקח קיים טל כן
צריך שיאמר רוצה אני ,וגם הרמנ״ס ז״ל לדטתו שכתב
שם סובר כן ,וא״כ יש לדקדק במה שכתב בפרק א׳ ובמי
שתליוהו למכור דלא בטינן שיאמר רוצה אני להיות המקח
קיים ,בין להרמב״ם בין להראב״ד ע״כ ,תחלה מה שיחם
להרמב״ם בדעת הרב המגיד שלהיות המקח קיים צריך
שיאמר רוצה אני ,זה אינו דדבר [זה] לא ימצא ברמב״ם
בשום מקום ,וגם בדברי הרב המגיד אין מקום להבין כן,
לא בפרקין ולא בהלכות אישות ,ואדרבה מדהשיג הראב״ד
ש״מ דרבינו אינו מחלק ,וגם בעיקר קושיחו יש לומר,
דלפולם אימא לך דבתליוה וזבין לא בעינן שיאמר ירוצה
אני ,וכוונת הרב המגיד דכאן בחומד דאין כאן אונם
גמור ,פשיטא ודאי דבאמרו רוצה אני לא גרע מתלויה
וזבין סתמא דהמקח קיים ,הכי נמי אף דאין שם אונם
ודאי דברוצה אני הוי המקח מקח לדעת הראנ״ד ז״ל ,אכן
האמת יורה דרכו דדברי הרב המגיד שם קשים מצד
אחר ,דהא ט׳׳כ הראב״ד ז״ל דסבירא ליה שם וכאן,
דבפינן שיאמר רוצה אני ,לא הוציאו מכלל אלא מהסוגיא
דבבא קמא דף ס״ב כשכר ,דמתיז הא דאמר רוצה אני

ב-ק ס״ב !״» ו״ה חמסן.
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‘,׳ כל המתאוה (י) ביתו או אשתו וכליו של חבירו וכן כל כיוצא בהן משאר דברים שאפשר לו
לקנותן ממנו( ,יא) כיון שחשב בלבו היאך יקנה דבר זה ונפתה בלבו בדבר עבר בלא תעשה
שנאמר לא תתאוה ואין תאוה אלא בלב בלבד•
י״א התאוה מביאה לידי חימוד (יב) והחימוד מביא לידי גול ,שאם לא רצו הבעלים למכור
אע״פ שהרבה להם בדמים והפציר ברעים יבא לידי גזל שנאמר וחמדו בתים וגזלו ,ואם
עמדו הבעלים בפניו להציל ממונם או מנעוהו מלגזול יבא לידי שפיכות דמים ,צא ולמד ממעשה
אחאב זנבות•

מעשה רקח
כא דלא אמר רוצה אני ,ומפרש כדברים כפשטן דקאי
גם .לתליוה תבין ,א׳׳כ מוכרח דגם בהלכות מנירה
סנירא ליה הכי ,אלא ומה שלא השיג שם מוכרח דסמך
פל מה שהשיג כאן ,ובהלכות אישות ,ובמכ״ש הסוגיות
כאמור לפיל ,וכיון שכן מאי האי דקאמר הרב המגיד
ז״ל דלא מצינו בהלכות מנירה שהשיג הראב״ד ז״ל ,הלא
אס׳איתא מנא ליה לכראב״ד דנרייחא דרוצה אני כלל,
פוד הקשה ז״ל הרש״ך להרב המגיד ז״ל ,מההיא דחמסן
דלפיל שהיא קושית הרב לחם משנה ז״ל ,וכבר כתבנו
שאין כאן קושיא כלל ,טוד הקשה ז״ל ,דפ׳׳כ דברי הרב
כמגיד ז״ל דאף כאן קנה הדבר בדמים ,מפתה מם
הוצרך הרמב״ם פרק י׳ דהלכוח מכירה לתת טעם למי
שאנסוהו שהיה כמקח קיים שמפני אנסו גמר ומקנה,
בלאו הכי הוי המקח קיים ואפילו שלא נמר והקנה כיון

שקנהו בדמים ,דהוי כמו שגוזל אח חבירו וקנה בשינוי
ע״כ ,וגם מזה אין כאן קושיא ,מדא ,דרבינו לישנא
דגמרא נקט ,ופוד דפד כאן לא כתב כרב המגיד ז״ל
דקניה בדמים מהני אלא לגני לוקח דהיינו הממדן
דגזירת הכתוב היא דליקני ,משא׳׳כ המוכר דאך שמקבל
הדמים אימא דלא גמר ומקנה ,ולכך במינן פ״י האונס,
פוד הקשה ז״ל במה שכתב פרק י׳ דהלכוח מכירה עמ״ש
דהרמב״ם ז״ל ,נמה דברים אמורים באונם שהרי הוא
חמסן ונר ,זה לשונו שם ,הלוקח באונם נקרא חמסן
כל זק שלא נחרצה המוכר אט״פ שנתן דמים ,משמט
דאם נתרצה לא הוי חמסן ,וממה שכתב בכלטת אישות
יראה שאע״פ שנתרצה נקרא חמסן ע״כ ,זה גרם להרב
ז״ל ,מפני שנמשך אחר קושיתו כראשונה להשוות חמדן
לחמסן ,וכבר הוכחנו באמיתיות דלא ראי זה כראי זה,

דאך חמסן הוא חמדן ג״כ ,מכל מקום אינו מוכרח
שכחמדן יהיה חמסן במבואר בדברי רבינו כאן ,דאינו

פושה אלא ט״י השתדלות והפצרת דמים ,ופשיטא שזה
אינו חמסן ,דחמסן כוי גזלן בפרהסיא ובזרוט ,טוד
הקשה הרב זלה״ה מההיא דבבבא קמא דגם בתליוה

חבק במינן שיאמר רוצה אני ,וכבר כתבנו דהרב המגיד
ז״ל בפד רבינו מפרשה חמסן קריח ליה לגבי תליוה וזבין
וכר ,שם כי טדיין קשה מה שהקשינו לה״ה ז״ל בדעת
הראב״ד ז״ל ,וכבר פסק רבינו כתרוצה דבבא קמא דגבי
חמסן יש לחלק בין אמר רוצה אני ללא אמר ,במו
שנראה ממה שכתב פרק י׳ דכלכות פדות [הל׳ ד׳],
דדברי הרב המגיד פרק יי דהלבות מנירה[ ,קשים]
ועיין להרב לחם משנה ז״ל פרק ד׳ דהלכות אישות [דג״כ
כקשה כן] ,דבמה שכתבנו יתיישבו הקושיות שהקשה
ז״ל .טו]

(י) כתב הרב המגיד ז״ל ,ונראה שדפת הר״א ז״ל
שחיוב התאוה זו היא שיתאוה לקנות
בדמים שלא ברצון כבעלים ע׳׳כ ,כוונתו ז״ל טפ״י מה
שאמר הר״א לעיל גבי חומד דהיינו דווקא בלא אמר
רוצה אני ,אך נראה דאינו מוכרח שהרי התאוה חמורה
מהחמדה ,דזו בלב וזו במעשה ,ועוד דאפושי פלוגחא

הוא.
(יא) משמע דאינו עובר הלאו אלא בדרך זו ,אמנם
בספר המצוות לאוין רס״ו כתב ,אם נברה
מחשבתו עליו והתאוה בו עובר על לא תחאוה פ״כ,
וצריך לומר דהתם בדרך קצרה דיבר ,ולאו דווקא אלא
והתאוה בו דקאמר הכוונה ע״ד שקנה הדבר ההוא וכו׳
כמו שכתב כאן.
(יב) כתב הסמ״ג ז״ל לאוין קנ״ח על דברי רבינו וזה
לשונו ,ולא יתכן לומר הן כי כן כתוב
בדברות לא תחמוד אשת רפך ולא תתאוה בית רעך,

טו] עיי׳ עוד בלחם משנה הל׳ בנויות ס״ו הל• ח׳ ,ועיי׳ עכ״ז בשו׳־ת חת״ם יו״ו סי׳ ו /ובשו־׳ת כשפים .חוש שס״ב ,תנחת
המוך מ1וה ל-וג ומקנה בקונטרס אחרון סי׳ כ״ח ,ובםידוש הגרי״ס סערלא ו-ל לספר הפסדת לרס״ג חלק הלאוין רע״א.
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פרק שני
א׳ הגזלה שלא נשתנית אלא הרי היא כמו שהיונה (א) אע״פ שנתייאשו הבעלים ממנה ואע״פ שמת
הגזלן והרי היא ביד בניו הרי זו חוזרת לבעליה בעצמה ,ואם נשתנית ביד הגזלן אע״פ שעדיין
לא נתייאשו הבעלים ממנה קנאה בשינוי ומשלם דמיה כשעת הגזלה•
ב׳ ודין זה דין תורה הוא שנאמר והשיב את הגזלה אשר גזל ,מפי השמועה למדו אם היא
כשגזלה משלם אותה ואם נשתנית בידו משלם דמיה ,נתייאשו הבעלים ממנה ולא נשתנית
קנה הגזלן כל השבח שהשביחה אחר יאוש ואינו משלם אלא כשעת הגזלה (ב) ודבר זה מדבריהם
מפני תקנת השבים ,וכשמחזיר לו הגזלה שמין לו השבח ונוטל מן המזל
ג ,מכרה הגזלן או נתנה במתנה אע״פ שלא נשתנית הגזלה אינה חוזרת בעצמה מיד הלוקח הואיל
ונתייאשו הבעלים (ג) בין לפני מכירה ונתינה בין לאחר מכירה ונתינה קנאה הלוקח ביאוש
ושינוי רשות•
ד' הגוזל והשביח ומכר או הוריש לפני יאוש (ד) מה שהשביח הוריש ומה שהשביח מכר וקנה
לוקח או יורש את השבח ונוטל דמי השבח מן הנגזל ומחזיר לו הגזלה וחוזר הנגזל ונוטל

מעשה רקח
ולפי דבריו החמיר בבית מאשת איש וכו׳ ע׳׳כ ,ולדעת
רבינו יש לומר דלא כלל אשת רעהו בלא תחמוד
מפני שביאר שהחימוד הוא ע״י לקיחה בדמים ,ואין
שייך באשה דרך מקח וממכר ,אף שהדין אמת בכל
דבר ולכך כללו בלא תתאוה ,דהא קמסיים קרא וכל

אשר לרעך .טז]

פרק שני
(א) מבואר הדבר דרבינו פוסק דיאוש לחודיה לא
קני ,וכן מתבאר לקמיה ולעיל בפרק א׳
דהלכות גניבה ,אמנם בכמה מקומות נראה שפוסק
בהיפך ובבר נתעורר בזה רש״ל ז״ל בשיטתו לנבא
קמא ,א] גם הרב לחם משנה ז״ל האריך ונראה שלא
ראהו ,ועיין להרב פרי חדש שהחזיק במעוז דבר רש״ל,
וכבר כתבתי הנלע״ד במקום אחר.
(ב) בספר ידי אליהו ז״ל דקדק ,ממאי אצטריכו לתקנה
זו שהרי כבר תקנו לחוזר בתשובה שלא
יקבלו ממנו עיקר הגזילה וכ״ש השבח ע״ש שהאריך
בדקדוק זה ,ולענ״ד דשניהם אצטריכו ,דאי מהתקנה
הראשונה שלא היתה הגזילה קיימת ,כמו שכתב רבינו
בם״פ דלעיל לא היה ילפינן במכל שכן לשבח גזילה

כשהגיזלה קיימת ,דהייתי אומר דכיון דבגזילה קיימת
אין כאן תקנה ,גם בשבח שלה אין כאן תקנה ומשלם
כל השבח ,לכך הוכרח לתקן דגם במחזיר גוף הגזילה
מכל מקום השבח שהשביחה אינו מחזיר אלא קנאה
לעצמו.
(ג) בהגהות הרמ״ע מפאנו כ״כ ,וראיתי שכתב וצ״ע
פרק א' דהלכות גניבה הלכה י״ו ע״כ,
נראה דכוונתו ממה שכתב רבינו שם גנב ומכר לפני
יאוש אע״פ שלא קנה לוקח וכו /ומשמע דאף אם
נתייאשו אחר שמכר לא מהני ולא קנה לוקח ,וכאן כתב
רבינו בין לפני מכירה בין לאחר מכירה ,שאם יתיך
המטבע וכו׳ ב] לפי טעם זה לאו דוקא בעשאו מטבע
דהוא הדין בעשאו כלי ,דהרי שאם יכול להתיכו ויחזור
כבתחילה ,וכן דעת הרשב״א ז״ל ,אך התוספות סבירא
להו דקנה ,ועיין להסמ״ע חו״מ סי׳ שנ״ג ג] (מכירה),
דמשמע להדיא דיאוש מהני אף לאחר מכירה ,ונראה
היפך ממה שכתבתי ,אך הרואה ירא הדדרכו של רבינו
לקצר באיזה מקומות היכא שגילה דעתו במקום אמר
ואין להקשות מכח דיוק.

(ד)

עיין מה שכתב הרב כסף משנה על דברי הטור
ז״ל ,דרבינו הולך לשיטתו שאינו מחשב לידה

טז] ברעם הסמ״ג כתבו גם היראים סי׳ רנ״ו ,ובסמ״ק סי׳ י״ט .וע״ע ברמב״ן פרשת והתחנן ,שכתב
תוספת ביאור ללאו דלא תהמוד שיכנס בכללו גם התאוה עיי״ש ,הף שדעתו ג״כ כהרפב״ם לפנות בזה שני לאוין ,ויש לומר
א] ם״י סי■ ב״ז.
בן גם לדעת הרמב־ם ודו־׳ק.
ג] עיי״ש בס״ק ז.,
ב] עיי׳ לקמן הל׳ י״ב.

דהכחוב בזו רק להוסיף
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מעין החכמה
הוה צריך לזה אלא כמ״ש הרמב״ם דפק שנלאמב״ד אפי׳ אס
ענד על הלאו באופן דלית בי׳ מב״ד כמי אק לוקק עליו וכמ״ש
לעיל בלאו דשבח וראיתי להזכיר פה עוד דבר תמוה מה שמצאתי
נסח־ תפלת הטעדי׳ כמנהג קהלות ספרדים  p33קטן הנדפס
בשכת ת״ק ונמצא שם פיוט לשבועות המתתיל אמק יום זה על
סדר עשרת הדברי׳ ונשמט שם לאו דלא תגנוב וכפי הנראה
רמיזת שם נעל הממבר בראשי מדוזות ואק לתלות המסרק
נהמדפיס והוא דבר תמוה67 .ואין מידי מציל תרגומו לית
מידי משזיב(68 .לשק המקרא איוב׳י״ח) טורף נפשו באפו

הלמענן ארן תעזב.
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ז כה 74במקחך אל תתאר לשל רעך מדוד והבא הבאה רבה
ז ה רעה חולה 77רקב עצמות 78כל ימיו ישכב למעצבה
/ •■'.״4
זה ’7ימות בנפש מרה ולא אכל בטובה•

 48חיים ומות וכו' ,לשק המקרא (משלי י״מ)(70 .שם
כ״א)( 71 .שם כ״ה) • - .ק מאיימי׳ על העדים ואומרים
’(7איכה ג׳)(74 .משלי
להן שהדי שקרי אאוגרייהו זילי
שש) מהו לאו דלא תענה ברען עד שקר ובדברות אחרונות
נאמר עד שוא ושניהם ניסני' ללאו אקד ;־לגבי עדות שוא ושקר
אמד הן מינה בלשון משום דבשטעה מלוקי׳הן בעניינם ולמדין זה מזה לענק דיכם (שנועו׳כ״א) ויש מלקות בלאו זה בעדים שהעידו על אמדשמייב מלקות והוזמו
או נאמד מארבע דברי'שנזכרו בפ״ק דסכות דל"שבהו דק הזמה ולוקי' על־הן כמ״ש הרמב״ס בפ״כ מה״ע ואע״ג דלאו דלא תענה ניתן לאזהרת מיתת ב״ד
שהוא גס אזהרה לעדי׳ שהוזמו בנפש וגס הוא לאו שאקט מעשה מ״מ לוקי' עליו דכתיב והצדיקו וכו'וכי משוה שהצדיקו והי' אם כן הכות הרשע אלא דקאי לעדי'
שהרשיעו את הצדיק ואתו עדי׳אחריני והצדיקו את הצדיק דסעיקרא ושוינהו להני רשעים והייט ע״י הזמה שהאסק הכתוב להאחרוני' נגד הראשוני׳ והי' אם
■/ק תטת וט׳ אלמא שחייבו הכתוב סלקות בפירוש־

ראתם

החמישי לי״ד השרשי׳ שהקדי' הרמב״ס ז״ל למנק המצות על ס״ש שם שאין ראוי למנות טעה המציה למצוה נפ״ע כמו אל תקלל אס כתך להזנותה
ילא תזכה האדן וכהנה רטת שמנה אותם בה״ג למצות בפ״ע השיב הרמב״ן ז״ל מקרא דכתיב במסית יכל העם ישמעו ויראו ולא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה ראוי
ג״כ שיהי' טעם לעונש הגדול בנעשה מ ומציט שדרשוהו כסנהדרי' רף ס״ג אזהרה למסית וגם הרמב״ס עצמו חשב לאו זה במנין הלאוין ובס׳ מרגנית׳  fooשחיבר הרב
" ,הגאק מוה׳ ליב זיטלזצ״ל על השמים הג״ל מיישב ומביא ראי' דע״כ בא להם בקבלה טפי מרע״ה דולא יושיט לעשות שבמסית אתא ללאו מהא דאמרי' במכות ותגן
האי ולא תעבה מאי דרשי ני׳אזהרה לעדי׳זוממי' ור״מ ס״ל דולא יוסיפו אזהרה לע״ז והכרזה מישמש ויראו ורבנן אמרי ולא יושיט להכרזה אלמא דרבק לא דדשי
הכרזה מישמש ויראו וכסנהדרי׳ שם אמרי* לא ישמע על פיך אזהרה למסית ומדיח יפריך מסית בהדי' כתיב בי' וכל ישראל ישמש ויראו אלא אזהרה למדיח מלא
ישסע על פין ואמאי לא מתק דרבנן לא נפקא להו הכמה מישמש ויראו ואיצטרין לא יושיט להכרזה שהרי משית כמי צריך הכמה וא״ל כיק מלי רחמנא בע״ז
שישמש ויראו בהכרזה מלא יופיט ש ל״צ במסיתרילפיק ישמש ויראו מהדדי אכתי תיקשי דאדרכה ט״ל לאוקמי לא יושיט דסזיד לגילוי מילת' דהכרזתזלא יושיט
דע״ז לאזהרה מק דלא יוסיט דמסיח מוקדם להן דע״ז א״ו דבפירוש מקובל הי׳ להם ק עכ״ל ולפע״ד אק זה כדאי לדתות דברי הרסנ״ן דלשלם י״ל דגמירי מהדדי
להכמה מקרא דישמש ויראו וא’צ לכתוב ולא יושיט אלא באחד מינייהו אך אי אמרי' ולא יושיט דע״ז להכרזה ומשית ילפי' מיני' משסעו ויראו אימא לאוקמי
ילא יושיט דמשית לאזהרה ולא ישמע על פיך אזהרה למדיח כדאמרי'בשכהדרי' אבל אי מוקמי׳ ולא יוסיפו דמשית להכרזה וע״ז גמרי'מיני'משמעו ויראו ולא
יושיט לעשות דע fלאזהרה אייתר לי' לאו דלא תענה וצ״ל כר״מ דלוקה שטנים וכל היכא דאיכא למדרש דרשי' ולא מוקמינן בלאוי יתירי כד׳אסרי' בפשחי׳ דף כ ד.
175ה גורלך זבו /לשק המקרא (ירמי׳י״ג).

76זהולאודלא תחמוד ובמל״תיסי' רס״ה הניא הרמב״ם לשק המכילת׳יכול אפי׳טמד בדבר מ״ל לא

תאשר כסף וזהב’ ולקחת מה להלן עד שיעשה מעשה אס כאן עד שיעשה מעשה ולא תתאוה שבדברות האחרוטת מנה הרמב׳ם ללאו בפ״ע ואבי כתבתיו להלן
נסדר ואתחנן שק הלאו הראשון הוא אזהרה לקנות של זולתיכו ע״י תימור ולאו השני מזהיר על התאוה בלב בלי מעשה והסמ״ג בל״ת קב״ח כתב עליו שלא יתק לוסר
ק מ ק כחג בדברותאחדוטת לא תחמוד אשת רען ולא תתאוה בית רען וכו' ולפי דבריי החמיר בבית מבאשת איש אלא הסימוד והתאוה הכל אחד עב״ל ולא יישב
השט״ג לשק הטכילת' שצתנהרמב“ם נסי' רפ״ו נאמר כאן לא תחמוד ונאמר להלן לא תתאוה לחייב על התאוה בפ״ע ועל החיטד בפ״ע מיהו בטפילת' שבידינו לית'
'גירסאזו וליישב ק' השמ״קעל הרמב״סכ״ל רמש״ה נאמר בדברות הראשונות בית רע־ בלאו מיוחד ואשת רעך עסעבדו ואמש בלאו אחד ובדברות אחרונות אשת

0

•ותרמבא״א שאיט שנר כ״א על התיטד שהוא ע״י מעשה והייט שישתדל מזכירו שיגרשנה וישאנה הוא זע״ז מתק דלא תחמה־ קאי על השקבאחד הטאף והיינו
שאת משתדל בשביל עצמו כ״א בשביל חבירו ואז איט שנר רק על הקימור במעשה אבל בשביל עצט חייב אף על התאוה כט במת וקניביס עכ״ל ידפ״חה ולפס?
ניחת טפי דסהיקשא דאשה לקכיניס בדברות הראשיטת ילפינן שכשהוא לעצט שבר גם על התאוה ולא תחמוד דדברות אחרונות קאי לשקב רהיינגבשביל חבירו
שאיט שכר על התאוה כ״א על המימוד ומיושב בזה מה שיש לדקדק ג״כ על הרמב״ם שכסו שמנה לאוי דחיטד ותאוה לשנים הי' לו למטת חיטד ראשה ודביתלשנים
שהרי ק חלוקי' נלאיין נין נראשוטת ובי! באחרוטת ולפי הנ"ל ניחא דלת״ח דדברות אחרוטת קאי לשקב ולמעטי מלאו דתאוה ואישור דעוקב כבר מבואר כלאו דלא
תנאף כדאמרי׳ בשטשת דףמ״ז שטעק ביט אזהרה לשקב אתר הטאף דכתיב לאתנאף לא תנאיך וכיקדלת׳ח אתא למעט נאישור׳אין לו למטת לטצוה בפ״עומה
שחלק בראשוטת בית בפ״ע נ״ל דאתא לאורויי דחייב על הידמה־ בפ״ע ועל התאוה בפ״ע כדרש במטלת׳ הנ״ל לגירשת הרמב״ם דאל״ה ה״א חיטד ותאוה הכל אחר

וכהלשת גדלה פ״א־סהלבה ט׳ ער י״ג פירשהרמב״סלאוקדלת״תולת״תכמ? בסה״מ וע״ז שכתב ה״ז שנר בלא יחמוד כתי הראב״רולא אמי רוצה
אט

מעין החכמה ברלין ,נח חיים צבי בן אברהם מאיר עמוד מס (30הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

מעין החכמה
אני ולפי פשוטו השיגו 1מהא דאמרי׳ נכ״ק רף ה״ב מה נין גזלן לתמסן חמסןיהיב דמי וכי׳ א״ל אי יהיב דמי תסמן קריח לי׳והאר׳ה תלימן
חנק זניני' זניני ל״ק האדאמר״רוצה אני וכו' ,ומשמע מזה דבאומר רוצת אני איני חמסן ואיט עובר בלאו דלת״ת^זה״ה־ממשנ ר^\
שהמקח קייס
«ןייס ואעפי שעבר ואעג דאמר רבא כל מלת' דאמר רחמנא לא תעביד אי עניד לא מהני מ*8ר מי ’מי<
להדמב״ס ".*-■.ך!
גזל צמר ועשה ממטי מד שקנה־ מיניי ומשלם כשעת הגזילה אף זה קכה בדמי/והל"® נפ׳י מה׳ מכירה הקשה על ה״ה דא״כ מ״ה ־הש״ס
מרב הונא הרי אעס״י שיצא חמסן ,ועבר' אלאו דלא תחמוד י״ל שהמקח קיים כסברת ה״ה מ״ל ע/מאסה בלא דברי ה״ה יש להקשות על
הרמב״ס מס״ש בלי מה עדות החמסני' שפהולי' לעדות מדבריה' והס הליקחי' קרקע או מטלטלי' שלא ברצון הבעלי׳ אעפ״י שטתכי׳ דמים
דמשמע יוקא שלא נתרצו הבעלי׳ כלל אבל אם נתרצו אפי׳ ע״י כפיי׳ לא פסילי לעדות ולא עברי אלאו דלת״ת כדמשמע מםוו.י' דב״ה ובהלכות
גזילה לא התכה דדוקא כשלא אמר רוצה אני דמשמע אפי׳ כתרצה ע״י כפיי׳ עובר ,אבל באמת נ״ל דלק־מ דהקושי׳ מה בין גזלן לחססז"קאי

 tteדחשיד אממונא תשיד אשטעתא מהא דמשביעי׳ לשומר-שרצה לשלם שטעה שאינה ברשותו ודחי דלא הוי חשוד דלמ״ח לאיטי בלא דמי
משמע-אבל לפי המסקנא דלא אמרי׳ חשיד אממונא חשיד אשבועת
דר״ה דתליוה חכין זביני' זבינא מוכח שלא נפסל לעדות דאל
עד שיחזיר המקח א״ו שאיט נפסל בכן והייט שהאמת כן הוח דצת־יח בנח דמים משמע וע ז מתק
בלא דמי משמע הייט כשאומר רוצה אני אבל בלא אמר רוצה אני גם לאינשי אפילו בדמים משמע לי/ובהבי מיידי בריית' דסנהדרי' שפסולי׳
לעדות ץ וזהו ג״כ פי׳ הפוני׳ דשם מעיקרא סבר דמי קיהיב אקראי בעלמא הוא והייט שאיט נפסל לעדות נשכיל כך שהוא שוגג דלת״ח משמע
להו בלא דמי' כיק דחזו דקחעפו פי׳ שלוקחי׳ התק טרם שנתרצו הבעלי׳ וטתכי' המעות אח״כ ומה שהבעלי' לוקחי' הסעות אח״כ מה יעשו
שאין החפן 'עוד נידם בזה ודאי גם ההמק אינם טועים שלא יהי' ככלל לת״ח פסלי להו לעדות וא׳ש תי׳ ה״ה הנ״/ק נראה ליישב דעת
^גרמב״ס כפי כוונת ה״ה בדעתו שחולק על הראב״ד וס״ל דגם באמר רוצה אני עובר על לת״ח ולולי דבריו הי' נראה בעיני לומר שאק כאן
ולוקות דגם להרמב״ס ס״ל דכשאוטר רוצה אני אינו עובר וסמן בזה על לשוט הנ״ל בהלכות עדות דדומא כשלוקחי׳ שלא ברצון הבעליםכפולי׳ והס החמסני׳ שעוברי' על לאו דחימוד מכלל דבגתרצו איט עובר ומ״ש הראב״ד ולא אמר רוצה אני בא לחזק החילוק שכתב הרמב״ם
שם בין לא תחמוד ללא תתאוה והראב״ד נראה שהוד׳ לו בזה מדלא השיט וליישב ק׳ הסמ״ג דאין יתק שתהי' אשת איש דל״כ בה רק לאו
דחימה־ קילא מקנייני' דכתיב בהו גס לא תתאוה וע״ז מתרץ דלאו דחימוד איט אלא כשלא אמר רוצה אני ומזה מוכח דלא תחמוד דכ״ר
באשה לאתתאוה הוא שהרי על החימוד איט חייב אלא כשהשיג מבוקשו יא״כ סס״נ אם לא נתרצה הבעל לגרשה יעוא .כופהו .הרי היא בכלל -א״א דגט
מעשה שלא כדין'פסול ואם דינר על ׳לנו עד שנתרצה לית׳ •ללאו דחימוד אע״כ דלת״ח דאשה לא תתאוה שעובר על-התאוה אפי' לא השיג
סמקםוא’צ לכתוב לא תתאוה דממילא ידעי׳ לה ומתוק ק' הסס״גץ ומדוקדק זה מאוד בלשק הרמב״ס שכן בהלכה ט' נלאו דלת״ח כתג כל
הקומד עמז או אמתו או ביתו יכליו וכו׳ או כל דבר שאפשר שיקנהו ממט וכו׳ ובהלכה יוד כסב כל המתאוה ביתו או אשתו וכו׳ כיון
שחשב בלבו אין יקנה דבר זה ונפתה בלבו וכו׳ דקדק וכתב בלאו דלת״ח כ״ד שאפשר שיקנה ממט ולמעוטי אשתו שאין חבירו יכול להקנות
לו והיים כמ״ש דלמ״ח ראשה לא תתאוה הוא דלת״ח איט אלא נמשיג חמדתו הה א״א באשה אם לא שנתרצה בעלה לגרשה ואז איט עובר
אלאו דחימוד ואלד לדעת ה״ה דלהרמב״ס עובר אלאו דלת״ח אפי׳ נאמר רוצה אני א״כ גס באשה שייך ק שהרבה רעי׳ על חנירו עד
שנתרצה לגרשה ולאיזה צורן כתב בהלכה ט׳ דדוקא דבר שאפשר שיקט! ממט.
־; הול מ״ש הרמב״ס בלאו דלת״ח שאין לוקי׳ עליו מפגי שאין ט ממשה כתב הראב״ד לא .ראיתי מימה גדול מזה והיכן מעשה־ •גדול מנטילת
;התקאבל הל״ל מפני שחייב בחשלומין שהרי הוא כגזלן .שחייב להשיב את הגזילה ולפיכן איט לוקה וג״ז חייב להשיב החק לבעליס\ה״ה מתקדהראנ׳ד
־לשיטתו דבשנתרצה .המזכר פטור הלוקח אכל לדעת הרמב״ם שאף ברצון המוכר אסור מש״ה כתב שאין ט מעשה שנטילת החק ברצון המוכר
נעשה והאיסור־ הוא ההשתדלות לרצותו ובזה לא הי׳ .מעשה ול pלא כתב הטעם שחייב להחזיר החק דכיק שנעשה ברצון המוהר אץ ט ח־וב
השבה חה לפי שיטתו בדעת הרמב״ס שעובר אפי׳ נתרצה המוכר ועדיין יש לפקפק שהרי גס בלא נתרצה איכא לאו דחימוד ולא הו״ל
כתי׳ ה״ה הכ״ל (אבל לפע״ד אין כאן
מדרבי הקנייני׳ שאין הלוקח עושה ט
הלאו שלא במעשה איט חייב אפי' עובר

במעשה ומ״ש דהיל״ל משוס שחייב בתשלומי׳
דמציט מלקות כשביטל ההשבה ששרף
,
■
׳ ״
•
1
,
במלקות כס״ש התום׳ שם וא״כ בלאי
כתן הדמי^ והאיסור הוא משוס החק עצמו שהי׳ ערב להמובר ולא רצה להחציפו ומש ה כתב הטעם שאין ט מעשה-

שד
»

יש דלת״ח קאי אפי׳ בטתן דמים כתב עליו דלימא שהרי בסנהדרין אמרי׳ דחמסן שטתן דמי׳ כסיל
חולק הסס״ג על הרמב״ם במי
 AkA 1*6דאמרי' ל(ת״ת לאינשיוי בלא דמי משמע הייט שהאמת מ הזיז וכ״כ גם החום' שם לחד שיטי׳ <יכ״ל דהן■ פלוגת׳ באידך

’(7איוב כ״א)
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נפסלו מפריחי יונים מפני שהן בגזלנים בהציבם ארא שהוא שבאשא
[לצוד] יונים של בנ״א אחרים .והכא תרגימו וויקדמד ,יונך ליון
שאומרים אם יונך תקדום אתן לך כך ואם יוני תקדום תתן לי כך,
ולמ״ד תיקידמה יונך ליון מ״ט לא אמר ארא ,אמר לך ארא מפני
דרכי שלום בעלמא ולאו גזל הוא ,ולמ״ד ארא מ״ט לא אמר תיקידמה
יונך ליון ,אמר לך כי האומרין אם תקדום ואם לא תקרום היינו
סשחק בקוביא ,ומי שפירש מפויח יונים משום תיקדמה יונך ליון
שנוטל זד ,מזה בלא משפט שלא גמר זד ,להקנותו אמר לך אחר
שמנה משחק בקוביא הוצרך למנות מפריח יונים אע״פ שהוא דומה
לו ,כי המשחק בקוביא תולה בדעת עצמו וחמפריח יונים תולה בדעת
יונו וצריך לזו ולזו ,ופיגמן הוא שובך מיוחד ועומד כי דתנן התם
[עירובין פ״ה מ״א] בית נכנס פיגם נכנס ופיגם יוצא [לפנינו שם
פגום] ,ושור הבר כמשמעו השור שבמדבר השוכן עם החיות ,דמקשינן
ולמ״ד מפריחי יונים אלו שמעמידין ארא שהוא שנאשא הלא שנו
ולא יונים בלבד אמרו אלא בהמה חיה ועוף ,ואמרנו בשלמא למ״ד
תיקדמה יונך ליון יש לומר כן בבהמה חיה ועוף ,אלא למ״ד ארא
בהמה בת האכי היא ,ופרקנו ,אין משכחת לה בשור הבר וכמ״ד שור
הבר מיו בהמה ,כי מעמד שור מאלו השוורים שבאשא כדי שישכן
עמו שור הבר של חברו ויצודנו ע״ב בתשוה״ג ,וע׳ ערוך ערך ארא
ובם׳ אחיקר החכם (ירושלם תרצ״ח) ע׳ פ״ה הע׳ יא ארא דצפרא
ומש״ב הגרז״ו בוסקוביץ בשושן עדות למס׳ עדיות פ״ב מ״ז.
טז .רש״י ד״ח מפני דרכי שלום בו׳ ולא גזל גמור דליא
זבת בהן בעל תשובו .בסד",ק הצ״ע מב״מ ק״ב שסיימו דאתרי
שקיים בעל השובך מצות שלוח הקו קונה לו חצירו ומפריחי יונים
הרי מביאין גם משובכין שכבר קיימו הבעלים שליח הקן וזכה לו
חצירו והוי גזל גמור ,וי״ל כיון דעכ״ם הוי רק ספק ,אינו חשוד
להעיד שקר ע׳ ב״מ ו׳ ע״א ,וגם מן הדין אינו מחויב להחזיר בספיקא
דהממע״ה רק משום דרכי שלום.
יז .וצריכא דאי תנא תולה בדעת עצמו כו׳ .בחדר״ן הך
סוגיא אזלא אליבא דרמי בר חמא דאמר משום אסמכתא ,וקשה
דהא קיי״ל כר״ש משום דקאי לע׳ כריב״ל שהלכה כמותו בכ״מ
שאימתי לפרש ובמה לחלוק .ואינא למימר דמשו״ה אזלא הך סוגיא
כרמי בר חמא משום דמ״ד אי תקדמיה יונך ליון ודאי קאי כרמי
ב״ח דאי ס״ל כרב ששת משום דאין עסוקין בישובו של עולם היינו
משחק בקוביא ותרתי למה לי (ולמר ,הפסיק ביניהם בהמלוה בריבית),
הלכך ודאי רב ששת כרב חמא נר אושעיה דאמר ארא ,ומ״ד אי
תקדמיה יונך ליון היינו כרמי ב״ח ומשו״ה עבדינן האי אצרכתא
אליביה — ובם׳ מקור מים חיים מהגרי״מ פדווא (סדילקוב תקצ״ו)
ח״ב ס' ע״א דיני אסמכתא אות ס״ז הקשה די״ל הצריכותא להיפוך
דמ״ד מפני שאיו עסוקים בישובו של עולם מפרש ד,ך אימתי לפרש
כדאיתא בגמרא ,ואי תני תולה בדעת עצמו הייתי אומר דשם לא
הוי אסמכתא אבל תולה בדעת יונו הוי אסמכתא משום דבנוקשה
תליא מילתא ולכן אף אם יש לו אומנות אחרת פסול משום דהוי
גזל ,ואי תני תולה בדעת יונו הייתי אומר דשם לא הוי אסמכתא
אבל תולה בדעת עצמו משום דבירו ולכן אף אם יש אומנות אחרת
פסול משום דהוי אסמכתא כצריכותא של הגט׳ רק להיפוך .ולפ״ז
לא הועיל הר״ן בתירוצו דאכתי יעשה הצריכותא להיפוך כו' ,וע־
בגהש״ם מהגרע״א הכא ובס׳ חזות קשה מש״כ בזה.

ב״ה ע״ב
מיתיבי המשחק כקוביא ,אלו חן המשחר,ין
א.
בפיספפים ,ולא בפיפפפים בלבד אמרו אלא אפי׳ קליפי אגוזים
בו׳ .ע׳ עירובין ק״ד א נשים המשחקות באגוזים כו׳ ,וראה כלים
ר״פ כ״ג הכדור והאמוס וכו׳ ובתוי״ט שם .ועוד שם ר״פ ב״ח שלש
על שלש שנתנה בכדור כו׳ ,ובקהלת רבה פי״ב דברי חכמים כדרבונות
כדור של בנות ,מה כדור זר ,מתבדר מיד ליד ואינה נופלת לארץ
כו׳ ,ובאיכה רבתי פ״ב פס׳ בלע ה׳ ולמה חרב אר״ה משום שהיו

משחקין בכדור בשבת [וע׳ מג״א או״ח סי׳ ש״ח ס״ק ע״ג וראה במטה

ם
משה סי׳ תע״ז דהיינו בזמן בית המדרש שעי״ז בטלין מן התודה
וכ״ב התום׳ בפ״ק דביצה כו׳ עיי״ש] ,וע׳ בקידושין כ״א ב א״ל רב
נחמן לרב ענן כי הויתי בי מר שמואל באסקונדרי אטללותו [לא
דקדקתם בשמועות אלא שחקתם איסקונדרי] וראה נדרים כ״ה א.
וע׳ כתובות ס״א ב דמיטללא בגורייתא קרטנייתא ונדרשיד וברש״י
שם השחוק שקורי! אישקקו״ש .וראה או״וו סי׳ של״ח בהגה ומותר
לשחוק בעצמות שקורי! טשי״ך כו׳ ובמג״א שם סק״ח בעצמות
באיסקקי ונהגו לעשות האיסקקי של כסף כו׳ ור״א ששון ס״ל כיון
שאין תועלת בידיעת חכמת האיסקקי אסור כו׳ ,וע׳ טו״ז יו״ד סי׳
נ״ה סק״א ד,ך ארכובא שדן עליה הרא״ש היא העצם הקטן שמשתקין

בו התינוקות שקורין טשי״ך ,וכ״ה בתשובות הרא״ש כו /ועוד שם
באו״ח סי׳ של״ז בהגה השוחק בתם וחסר ובמג״א סק״ט גראד או
אומגראד בל״א ,ושם סי׳ של״ט סע׳ ג לשחק בזוג כו׳ ,ובס״ס תמ״ז
סע׳ י״ב יש נמנעים לשחוק על השלחן עם קלפים הנקראים קרטין
בפסח דחוששין שמא יפול מחמץ נוקשה שבהם לתוך המאכל ,ועיין
בערוך ע׳ אסטריה (בערוך השלם ח״א ע׳ קס״ו) ,אצטגנין (שם ע׳
רנ״ב) ,בקיון (ח״ב ע׳ קנ״ט) ,טאטרון (ח״ד ע׳ א) ,לולי! (ח״ה ע׳
כז) ,מקיון (שם ע׳ רכה) ,קנג (ח״ז ע׳ קלב) ,קרקס (שם ע׳ רטו)
ועוד ואכמ״ל.
ב .דאפי׳ בחינם לא עבדו .בחדר״ן דלכאורה משמע האי
לישנא כרמי ב״ח דאלו לר״ש שאינו עוסק בישובו של עולם מה לי
בחינם מר ,לי בשכר ,ואי אפשר דברייתא אתיא אליבא דלאו הלכתא,
לפיכך נראה דאפי׳ לדרב ששת אתיא שאחר שהוא עושה בחינם אי
אפשר שלא יהא לו אומנות אלא היא.

ג .משיקרעו את שטחיהן .ביד רמה דלא מבעיא אי שקלי
ריביתא דמחייבי לאהדורי אלא אפי׳ אית לחו שמרי דכתיב בהו
ריבית וצריכי שהויינהו למגבא ממונייהו דלא תחזי כמלוה על פה
אסור לד,ו לשהויינהו אלא שחויבי למיקרעינהו מיד והדר תבעי ליד.
ללוד ,בלא שטרא.
ד .אפילו לגברי לא מוזפי .באד",י דלכאורד ,משמע בדעת
הראב״ד ברפ״ה מהל׳ מלוה ולוה דריבית נכרי רשות דאלו לרמב״ם
דהוי מצוד ,מדוע יבטל מצוה בשביל חזרתו ,אמנם גם להרמב״ם רק
בכדי חיותו עיין שם ה״ב ולכן כדי לתקן מעשיו אפי׳ אין לו כדי
חיותו לא יוזיף.
ה .ולא יונים בלבד אמרו אלא אפילו בהמה חיה ועוף.
בסה״ק הצ״ע ללישנא דארא מאי רבותא דבהמה וחיה אדרבא שם
הוי גזל גמור דדוקא ביונים לא הוי רק מפני דרכי שלום דכל זמן
שלא קיים שילוח הקן לא קני חצירו ע' ב״מ ק״ב א .אבל בבהמה
וחיה הלוקח הביברון הוי גזל גמור שהביברין קונה לבעלים ,וי״ל
דבשובך כשקיים שילוח קנה השובך אפי׳ אם אינו כחצר המשתמרת
כמו שחיה עומד בצד שדהו ,אבל בביבירין כשהבהמות שם מסתמא
לא יודעים הבעלים מהם דאלו ידעו היו מושכים אותן הביתה א״כ
הוי חצר שאינו משתמר .לכן אמרו לא יונים בלבד דהו״ל ספק
גזל אלא אפי' בהמה וחיה דאיכא למימר שלא קנה כלל ורק מפני
דרכי שלום ג״כ פסול.

ו .משישברו את פגמיהן בו׳ .ע׳ ס׳ ההשלמה לרבינו משולם
מבדריש בסוגיין פס׳ ד ובתורת ההשלמה שם אות ט ,ובאור זרוע
הכא אות ל—לא.
ז .בנסתי מאתים זוז בפיחות שביעית והרי חן במתנה
לעניים .בשיטה שבס״ס חמו״ח כ׳ פלוגתא היא במם׳ שביעית דאיכא
למ״ד אוכלים עניים אחר הביעור ולא עשירים ולהכי נקט הכא עניים
נכדו של הרב שמשון ז״ל (יתכן שלכן נקטו מאתים זוז דבפחות
מהכי אס אין לז הזן יותר הוא עצמו הוי עני שמותר לו ליקת מן
הצדקה) ,וביד רמה כ׳ הא דלא קתני בכולהו חזרת ממון אלא
בשביעית משום דלא צריך ,דפשיטא לן בכל מידי דאית ביה ריח
גזל וכיוצא בו איו תשובתו תלויה אלא בחזרת ממון וכי איצטריך
לאשמעינן גבי שביעית דאע״ג דהפקירא היא ולית ביה גזל בעי חזרת
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פסון והאי דבעי למתבינהו לעניים משום דעיקר שביעית לעניים
הוא דכתיב ואכלו אביוני עמך .ועיקר ביעור היכא דלא מספקי בעלים
למיכליה לד,הוא לעניים הוא .והבא לאחר זמן הביעור מיירי ,א״נ
קודם הביעור דאע״ג דהיה יכל למיכלינהו בקדושת שביעית לא
הויא חזרה גמורה עד שיוציא הממון מתחת ידו ויתננו לעניים ,וע׳
צפנת פענח לרמב׳־ם הל׳ מתנות עניים פ״ט הי״ג דלא הוי כממון
שאין לו תובעים כיון דבאמת פירות שביעית לכמה שיטות הם
שייכים לעניים כו׳ עיי״ש.
ח .אי תקדמיה יונף ליון היינו דמ׳טנחת לה בהמה
ביד רמה :שמלמדה לרוץ כשתשמע קולו כגון הפרשים שמריצים
את סוסיהם ומתנין ביניהן שהקודם לחבירו יטול הימנו כך וכך
אלא כר ,ומפרקינן אין משכחת לה בשור הבר דומה לחיה ודרך
חיות המצויות במדבר להלך כאחד ונמשכות זו אחר זו ופעמים
שאדם מגדל שור הבר בתוך ביתו ומרגילו לילך ולחזור לבית והוא
מטעה את החיות לבוא אחריו ופעמים שאחרות שיש להן בעליו
נמשכות אחריו והו״ל גזל.
ט .תוד״ח א״נ מפני דרכי שלום תימא למ״ד מפריהי
יונים כר .במאירי (ע׳ צה) כ׳ שמא היינו מחלקים ביניהם מצד
שבמציאת החרש אין דרכי שלום מצד הנגזל אלא מצד קרוביו ולא
היה לנו לדקדק בה ,וע׳ טו״ז חו״מ סי׳ ל״ד סע׳ מ.
י .תוד״ה מעיקרא כו׳ וא״ת וליפפול מדאורייתא כר.

ה י ם

נט

עצמם דרבנן לא בעי לשלומי אכרגא ב״ב ח׳ ע״א ,אולם לשאר העם
לא אמר שיחביאו עצמם כיון דמדינא דמלכותא היא צריכים הם
לשלם ע׳ נדרים כ״ח א ,אלא לפי שהרשות היד ,גובה מהבן אם
לא מצאו את האב או גבו מהאב אם לא מצאו את הבן ,הנה אם
יתחבאו הת״ח יצטרכו קרוביהם לשלם הזהיר אותם על כך שידעו
כי נכים אבא לפום ברא וברא לפום אבא לכן יהיו זהירים ,וראה
מש״כ ב,,עוללות" אות י״ח.

כ״ו ע״א

א .בתחילה היו אומרים אוספי שביעית כשרים כו׳.
ביד רמה :אע״פ שהיו מרבין לאסוף יתר מכדי הצריך להן לאכילה
ופעמים שהיו מוכרין את המותר אפי׳ הכי כיון דבשעת אסיפה לא
הות מוכחא מילתא דלשם סחורה קא אספי דהא פשיטא לן דמצי
למכלינהו קודם זמן הביעור מסתמא לא גזרו בהו רבנן עד שיתברר
שהן סוחרין .ומתניתין לא בסוחרים ממש קא מיירי אלא באוספין
על מנת לאכול ומוכרין ,ובתחילה היו קורין אותם אוספי שביעית
וכשרים היו ומשרבו ממציאי מעות לעניים כדי שיביאו וימכרו להם
באותן מעות חזרו לקרות את העניים האוספים סוחרי שביעית לפי
שהיו מלקטים מתחילה לשם מכירה ופסלום .ובסה״ק כ׳ מעיקרא
עבדי כר׳ ינאי (בע״ז ס״ב ב) דיזפי פרי שביעית מעניים ופרעו להו
פירות בשמינית שזהו יאות עבדי! אבל בתר הכי היו נותנים בעדו
ע׳ תומים סי' ל״ד סק״ו ושם ס״ק יב ומש״ב בשו״ת יהודה יעלה מעות בעין וזהו סתורה ואסור ,וע׳ שיירי קרבן לירושלמי הנא
מהגר״י אסאד ח״ב סי׳ קפ״ה as;___________________________ .ד״ה איזהו תגר שביעית.
יא .שם בתום׳ לא תחמוד בלא דמי משמע להו כר .ע׳’
ב .תוד״ה משרבו האנכין כו׳ וחכי איתמר כירושלמי
! בהגמ״יי הל׳ גזילה פ״א ד",ט .כס״מ הל׳ עדות פ״י ה״ד ובחדושי משום חיי נפש .בס־ פני מבין העיר האי לישנא לא ראיתי בירושלמי
מהרי״ט לקדושין ובם׳ נר תמיד לכריתות ד׳ ע״ב (בדד",ם ו׳ ע״ג) ,ואדרבא בירו׳ דמכילתין ובפ״ד דשביעית כו׳ וא״ב נמצא להיפוך
וע׳ תועפות ראם לס' יראים עמוד ד סי׳ קט״ו ובגט' ב״ק ס״ב סע״א ממ״ש התום׳ נו׳ וע״כ דכוונת התום׳ היא גופא מ״ש בירושלמי דמ״ש
ובהגהותי שם ,ויעויין בזהר ואתחנן רס״א א חמידה חד דרגא תאוה פ״ג ששואל המלך מם ואינא פק״נ ונמצא דאיכא הריגת נפש והנאת
דרגא אחרא כר .ויעוין במכילתא יתרו פס׳ לא תחמוד ,אם התאוד .עצמו ומשו״ה שרי נו׳ ,וע׳ בצפנת פענח לרמב״ם הל' שבת פ״ב
סופו לחמוד כר ,וע׳ במגילת ספר שעל הסמ״ג לאווין קנ״ח (פ״ג הנ״ג שהביא מר״ן פ״ג דשבת (ווילנא י״ט סע״ב) דנבי נזק דרביס
ע״א) ושם לאווין רי״ד (קי״א ע״ג) ,מנחת חינוך מצוד ,ל״ח אוח הוי כד נזק כמו סננה (וזהו יסוד חשוב בהלכות מדינה] ,וע' שרית
א ד״ה והנה לא זה כו׳ ובשדי חמד כללים מערבת למ״ד כלל ק״ל \.בן פורת מהגר״י ענגל ח״ב סי׳ יו״ד ובשו״ת מנחם משיב ח״א סי׳
 —1יב .אי נימא מפני דרבי שלום בעלמא כר .ע׳ 'צפנת
ל״ג הגהה ג מתום׳ ב״ב צ״ב נ ד״ה קוביוסטוס כיון דד,שקלים היו
פענח לרמב״ם הל׳ תרומות פ״ב (מ״א ע״א).
ננגד ישראל קורא אותו כאלו גונב נפשות.
יג .וחאמר רבא רועה בחמד דקח בא־י פסולין כו׳.
ג .פוקו וזרעו בשביעית משום ארנונא .בחדר״ן פירוש
ע׳ ירושלמי ב״ק פ״ז ה״ז מגדליו במדבריות שבא״י כו׳ א״ר בא שהאונס לא היה להעביר אלא להנאת עצמן שלא יפסידו הארמניות
כגון מהיר שהיא ט״ז מיל על ט״ז מיל כו׳ .וכ״ה בירר פסחים פ״ר וכל להנאת עצמן יעבור ואל יהרג ואע״ם שהוא בפרהסיא וכדאיתא
ה״ג ,וכן הכוונה בקד",ר פ״א פס׳ ונתתי את לבי לדרוש שאמרו
לק׳ פ׳ בן סורר והכי איתא בהדיא בירושלמי שביעית פיד אלו
שבט ראובן וגד שהרחיקו עצמן מן הגזל לפיכך נתן להם הקב״ה החורשין בשביעית למה אין אומרים שיהרג ואל יעבור כדיו בפרהסיא
נחלתם במקום שאין בו גזל וכו׳ וכן ממהיר ט״ז מיל על ט״ז מיל
מפני שאין עושין אלא למיגב ארגוניות.
1ועמש״כ המת״ב והיד״מ שם] ,דעד ט״ז מיל שלטא עינא דרועה
ד .רש״י ד״ה פוקו זרעו בשביעית כו׳ שביעית בזח״ז
(ע׳ בכורות נ״ד ב] ולא יבערו בשדה אחר.
דרבנן דבטלה קדושת הארץ .ע׳ שביעית פ״ד מ״ד .רמב״ם הל׳
יד .אמר רבא רועה שאמרו כר .במאירי (ע׳ צח) התבאר
בראשון של ב״מ (ה׳ ע״ב) דוקא ברועה בהמות שלו אבל רועה שמיטה פ״י ה״ט וע׳ בכם״מ שם פ״ד הכ״ה והכ״ט ,תום׳ קדושין
בהמות של אתרים סתמו כשר ,שאל״ב האין• אנו מוסרין בהמות ל״ח ב ד״ה השמטת כספים ,יבמות פ״א ב ד״ה מאי .תשב״ץ ח״ג
לרועה והרי יש כאן נתינת מכשול ,אלא חזקה אין אדם חוטא ולא סי׳ קצ״ט—ר ,וע׳ תוס׳ ב״מ ע׳ ע״ב ד״ה תשה .טו״ז או״ח סימן
לו ,וע׳ תום׳ ב״ק ע״ט ב ד״ה איו מגדלין ,ויעוין ברשב״ם ב״ב קכ״ח תקנ״א סק״א ,עירובין מ״ז א ובע״ז י״ג דמותר לעבור על איסור
א י״ה נאמנים עלי שלשה רועי בקר כו׳ רועי צאן לא נקט משום דרבנן בכדי להציל ממונו .ומדהכריז פוקו וזרעו ולא אמר להם
שיעשו המלאכות בשביעית ע״י נכרי משמע דאין הבדל ע״י מי
דרשעים נינהו רסתם רועי בהמה דקה גזלנים נינהו כר.
טו .כי חוה חזי רבנן א״ל לך עמי כא כחדר .“,בפתח נעשה כיון שהציווי על הקרקע ושבתה הארץ ,ויעוץ בס׳ חמדת
עינים מביא מב״מ ל״ג רע״ב הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ,ישראל מצוד ,רכ—רכא ואכמ״ל.
וע׳ מכילתא יתרו י״ח כ״ד ,ואומד וילך וישב את העם ואין עם אלא
ה .ר״ח בר זרנוקא ור״ש בן יהוצדק כו׳ .בתשובות
ת״ח שנאמר (איוב י״ב) כי אתם עם ועמך תמות חכמה ,וע׳ ילקוט הגאונים (זכל״ר) סי׳ ש״ס :וששאלתם מעשה דרחב״ז ור״ש בן יד,וצדק
שופטים רמז ל״ח ,והמליץ בלה״ב ישעי' כ״ז שהיה שגור בפיהם ,כו׳ פי׳ הדבר שהיתר ,שנה שביעית מצא אדם שהוא נר את שדהו
כמו שמצינו שנקט רב דימי האלהים עיני ראו ולא זר (שבת קמ״ה וחורש אותה אמר להן ריש לקיש כהן וחריש ,מפני שהנהנים חשודין
על השביעית נאשר מפורש בשמועה ,לומר אל תחרישי ממנו .אמרו
א) שזהו מלה״ב איוב י״ט וכאלו הרבה.
טז .וכי חוה חזי אינשא דמחא אמר כו׳ וחאידנא נכים לו אם נבוא לנזוף בו יכול לומר אגוסטאין אני בתוכה ,ופירושו
אכא לפום ברא וכרא לפום אבא .ר״ל לרבנן אמר שיחביאו את אנגריא ובלשון ישמעאלי סכרה שהוציאו לו דרכי זכות כו׳ וע׳

ספר נזיקין
ה״ז לא כ״ר לשון אע״פ אלא ביאר דלא קיים מ״ע רגילות ,ועיין
בלשון התו׳ ד״ה מצות השבה ,ותראה שזהו ג״כ כוונתם בלי ספק,
ועמ״ש פ״ח מה׳ נזירות ה״ז.

לא קיים מ״ע דהשבה רפחות מש״ס לא חשיב השבון) .ושפיר
השמיט רבנו לשון אע״פ ,שאין זה עיקר התירוץ ,אלא עיקר התירוץ
תיבת מצות השבון ר״ל־מ״ע דהשבה ,וזה מבואר בדברי רבנו דנפטר
מלאו דגזל ולא קיים מצות עשה דהשבה .וכה״ג בפ״ח מה׳ נזירות

ז .הגוזל את חבירו בישוב והחזיר לו גזלתו במדבר הרשות ביד הנגזל אם רצה נוטל ואם לאו אומר לו איני נוטל אלא
בישוב שמא תאנס ממני כאן והרי היא ברשות הגזלן ובאחריותו עד שיחזירנה לו בישוב וכן בדמי הגזלה.
גם אני בדעתי לילך למדבר ואני מקבלו ע״מ שאם ארצה להחזירו
במדבר תקבלהו ,בע״כ דהגי׳ אי בעינא (דלא כגי׳ רש״י אי בעית
דהוקשה לרש״י דאי באמר אי בעינא הא נמי פשיטא ,ורבנו מפרש)
דדיוקא קמ״ל מתני׳ דדוקא ע״מ לצאת במדבר שפירש הנפקד ע״מ
שאחזירהו במדבר ,משא״ב בלא פירש כן אע״ג שהשיב הנפקד אנא
נמי למדבר בעינא למיפק ,כיון שקבל הפקדון ביישוב בלי תנאי,
אין יכול להחזיר לו בע״כ במדבר .וזה מובן מלשון כדרך שהפקדתי
אצלך ביישוב וכדרך שנתתי לך ביישוב שהזכיר רבנו בה׳ שאלה
וה׳ מלוה .וכ״ש הכא בגזל דלא שייך הך סיפא ,וכיון דסתם רבנו
כדרך שנתתי והפקדתי ביישוב ממילא משתמע אע״ג שאמר הלוה
והנפקד אנא למדבר בעינא למיזל מדלא חילק ,וזה פשוט.

[ב] הגוזל את חברו ביישוב .הלח״מ תמה למה השמיט רבנו סיפא
דמתני׳ ב״ק דף קיח ע״מ לצאת במדבר יחזיר לו במדבר .ואני אומר
דרבנו היה לו גי׳ הש״ס שלפנינו אי בעינא כו׳ ,ודלא כגרש״י ופירושו.
ת״ל רבנו בפ׳ המשנה [שם פ״י מ״ו] תקנה זו לבעל הממון ,לפיכך
אם אמר תן לי מה שאצלך בכאן במדבר יש לו לפורעו ממנו ע״כ.
ועיין לשון רבנו פ״ז מה׳ שאלה הי״א אבדה ופקדון כו׳ .ובפי״ג
מה׳ מלוה ה״ח כתב המלוה ניתנה ליתבע כר ,וכתב המ״מ הלוהו
במדבר ה "ז מחזיר לו במדבר .וכן מוכרח לשון רבנו שכתב כדרך
שנתתי לך ביישוב ע״כ .ולפ״ז מפרש רבנו דהמקשה פשיטא קס״ד
רה״ק ע״מ שאשלם לך במדבר ,לזה תירץ לא צריכה שהמפקיד
אמר יהא זה פקדון בידך ,מפני שאנכי הולך למדבר .והשיב הנפקד

ט .כל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו או דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו והכביר עליו ברעים והפציר
בו עד ,שנלקחו ממנו אף על פי שנתן לו ♦דמים רבים הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר לא תחמוד* ,ואין לוקין על
לאו זה מפני שאין בו מעשה.
השגת הראב״ד :דמים רבים כו׳ לא תחמוד .א״א ולא אמר רוצה אני.

השגת הראב״ד :ואין לוקין וכו׳ .א״א לא ראיתי דבר תמה גדול מזה והיכן מעשה גדול מנטילת החפץ אבל היה לו לומר מפני שהוא
חייב בתשלומין שהרי הוא כגזלן שחייב להשיב את הגזלה ולפיכך אינו לוקה וגם זהו חייב להשיב את החפץ לבעלים .עכ״ל.
שו״ת [לב שלמה] שאלה ב׳ כתבתי ביישוב השגת הראב״ד
הראשונה ,דעם היות דבעינן חימוד המביא לידי מעשה ,מ״מ עיקר
הלאו הוא ההפצרה דה״ל לאו שאין בו מעשה כמ״ש המ״מ .אך
דיש לפקפק דכיון שסיים רבנו שאינו עובר בלאו זה עד שיקנה
החפץ ,אפשר עיקר הלאו נגמר בשעת משיכת המקח דאיבא מעשה.
אלא דלפמ״ש שם שאלה ב כיון דמכירה נעשית בשנים ,ולא מהני
מעשה הלוקח אלא רצון המוכר ואין זה חוטא וזה מתחייב דאין
שליח לדבר עברה ,מש״ה חשיב לאו שאין בו מעשה ,ומיושב
השגת הראב״ד .ואע״ג דאין המוכר חוטא ולא מקרי זה חוטא וזה
מתחייב ,מ״מ חשיב המוכר בר חיוב במה שמכשיל הלוקח בלא
תחמוד ,דאלו אין משפט חטא כלל למוכר ודאי אפי׳ לא עשה
הלוקח מעשה כלל שיזכה לו המוכר ע״י אחר ,כיון שעשה כן
בשליחות הלוקח וברצונו ,ה״ל כאלו עשה הלוקח מעשה ,ודוקא
כשהמוכר בר חיוב הוא דאין שליח לדבר עבירה והוי לאו שאין
לו מעשה.
ולענין השגה הב׳ ,יפה השיב המ״מ דלדרך רבנו דאמר רוצה אני
המקח קיים.

[ב] כל החומד כר .ובהשגות א״א ולא אמר רוצה אני .ועמ״מ.
ודבריו תמוהין דעיקר השגת הראב״ד מסוגיא דב״ק דף סב וכמ״ש
הלח״מ פ״י מה׳ מכירה ה״א ,ועלח״מ פ״ד מה׳ אישות ה״א באריכות.
ועמ״ש אני פ״י מה׳ מכירה ה״א ופ״ב מה׳ גירושין ה״כ.
והנכון ביישוב הסוגיא דפ׳ הכונס דאיירי אפי׳ מסר מודעא ,דאז
בעינן שיאמר רוצה אני לבטל המודעא ,וכל שלא בטל המודעא
(דלא אמר רוצה אני) הוי חמסן ולא קנה ,אבל אם לא מסר מודעא
מעולם לא מקרי חמסן אע״ג שאנסו ועביד איסורא במה שאנסו,
מ״מ לא נטל ממון חברו בחמס ,דאגב אונסא גמר ומקנה .גם י״ל
דוקא תלוהו וזבין הוא דאמרינן דמחמת אונסא גמר ומקנה ואינו
חמסן כשלא מסר מודעא ,משא״כ בנדון דידן שהפציר בו ולא יכול
להעיז עד שמכר לו ,לא אמרינן דגמר ומקנה ,כיון שאין כאן אונם
גמור ,אלא שאינו יכול להעיז לבו בל עמו וחשיב חמסן אע״ג שלא
מסר מודעא ,וכדמות סברא זו כת׳ הלח״ט פ״ד מה׳ אישות ה״א.
ועיין בית יעקב שאלה עה ולא הרגיש במ״ש .ובבתי כהונה בית
ועד האריך בזה ,ובדברי המ״מ מתוך סוגיא דתמורה דאי עביד
מהני ולרבא לא מהני ע״ש ,ועמ״ש פ״ג מה׳ מלוה ה״א .ובחלק

פרק שני
א .הגזלה שלא נשתנית אלא הרי היא כמו שהיתה אע״פ שנתייאשו הבעלים ממנה ואע״פ שמת הגזלן והרי היא ביד
בניו הרי זו חוזרת לבעליה בעצמה.

נט
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משכנות

חושן משפט

עכ״ס אם לא חזר בו הוי גיטו גט משפת נתינה דכא אין גט לא׳
מיתה וא״כ מסתמא ה״ה במתנה כל שלא חזר ומת נקנית למפרט
משפת נתינה דאל״כ כיני מדמי גט למתנה כא בגט ע״כ משפת
נתינה הוא דאין גט לאחר מיתה .ואפילו אביי ורבא דפליגי
כתם טל רב הונא ולא ס״ל הכי היינו משום גזירה שמא יאמרו
יש גט לאחר מיתה וכדאי׳ שם בסוגי׳ ואפקעינהו רבנן לקידושי;
מיני׳ .אבל מדאורייתא מודה דהוי גט ויכול לחזור בו וכמי במתנה
ואין להקשות טל ד׳ התוס׳ אלו מסוגי׳ דפ׳ ים נוחלין ד׳ קל״ז
נכסי לך ואחריך לפלוני דא׳ רשב״ג שאם מכר ראשון אין לשני אלא
מה ששייר ראשון .וא׳ שם ומודה רבי שמטון בן גמליאל שאם נשנו
במתנת שכיב מרט לא סשה כנוס מ״ט מתנת ש״מ לא קנחה אלא
לאחר מיתה וכבר קדמו אחריך והכין מסקנא דסוני׳ שם ומ׳ דלא
קני׳ כלל רק לאחר מיתה .דיש לתרץ כיון שעכ״פ יש לו זכו׳ לחזור
בו ממתנתו טד אחר מיתה כרי לא יצאה מרשותו לגמרי ואגידה
גבי׳ וזוכה בו אחריך מכחו ומבטל מתנתו שאין בידו לחת שתגמר
מתנתו אחר מותו שאז הוא ברשות אחריך וכל ימי חייו מדיין
לא נמרה לגמרי שבידו לחזור .אבל ש״מ שמת ונכסי ברשות יתמי
קיימי כרי נגמרת מתנתו למפרט כדברי התום׳ דהכי מוכח סוגי׳
דפ״ק דגיטין דאפילו מש כמקבל בחיי נותן זוכה בו ומוריש לבניו
וכן מסוגי׳ דרב כונא דא׳ גיטו כמתנתו מוכח כן וכמש״ל .וא״כ
לפ״ז ודאי ג״כ דכעיקר כד׳ הרי״ף ז״ל וכל כגדולים שהביאו
דבריו ז״ל דאפילו במתנת ש״מ כצואה בטלה כ״ז נראה לפנ״ד ברור
ונכון מאד להלכה ודוקבכ״ז היטב:
■

נח)

שאלה

חמסן שגוזל מדובירו שלא כרצון ונותן דסים אי הוי
פסול לעדות מדאורייתא או רק מדרבנן ונ׳׳מ אי
בעי הכרזה!

תשובה כנה הטור בסי׳ ל״ד כ׳ דהוא פסול מדרבנן והוא
מכגמ׳ הוסיפו טליכן כגזלנין וכחמסנין ומקשה גזלן
דאורייתא ומוקי בגזל דרבנן ומחמסן לא מק׳ משמט דודאי דרבנן
כוי אבל מדברי רש״י ז״ל שם ד״ה כיון דמזו דחטפו כו׳ משמט
לכדי׳ דכל שגוזל בט״כ וזורק דמים לפניו וזה אינו מתרצה ולא
א׳ רוצה אני הוא נק׳ גזלן דאורייתא ופסול מה״ת רק מעיקרא
כוי סברי הא דמי יכבי ומסתמא אומרים רוצים אנו וקיי״ל חניה
וזבין זביני׳ זבינא כדא׳ רוצה אני וסתם חמסן הכי הוא שמשתדל
פליו בכל שאפשר לו עד שבפ״כ יאמר רוצה אני ואגב אונסי׳ גמר
ומקני וגם סברו דאקראי הוא .כיון דמזו דחטפי פירש״י שגוזלת
ולא מתרצין כלל חורקין המעות ובאין לידי גזל גזרו טליהן סתמן
לפסול נד להדי׳ דכל שידוע שהטף ולא נתרצה הוא גזלן גמור
וכן בדין דמה לו ולממונו והוא צווח סל חפצו כוא בודאי גזלן
דאוריי׳ ודרשו רבותינו חבול ישיב רשע גזילה ישלם אע״פ שגזילה
ישלם רשע הוא ואסרו לדוד לשרוף ט״מ לשלם וכיון דרשע הוא
כתורה אמרה אל תשת רשע עד וכן אי לא תגנוב ע״מ לשלם
תשלומי כפל ואיך נאמר שמתחלה כי׳ כשר לפדות טד שהוסיפו
חכמים לפוסלן וכתורה קראתו רשט א״ו כמ״ש דלהכי ם׳ מעיקרא
לאכשורי דמסתמא א׳ רוצה אני למכור^אף דג ,דאפ״ה סובר מה״ת
בלאו דלא תחמוד שפי׳ אף שנותן דמים רק שמרבה להפציר סליו
ולדבר טל לבו פד שמוכרח למוכרו לו הוא סובר מה״ת בלא תחמוד
וכמ״ש הרמב״ם ז״ל בם׳ המצות מצוה רס״ה רס״ו שעיקר המצוה
מל נתינת דמים ברצון רק מפני הפצרתו וכ״ש אם אנס אותו טד
שא׳ רוצה אני הוא ודאי טובר בלאו זה וכ׳ שם הרמב״ם בהדי׳
דאס לא אמר רוצה אני אף שנתן דמים הוא סובר בלא תגזול
וכמש״ל לד׳ רש״י ז״ל ואין דעתו כדטת תוס׳ דלא תחמוד לאינשי
כר וכן הוא האמת ואין זה במשמע לשון הנרד .ועוד לדבריהם צ״ל
דחמדה היא ג״כ במחשבת הלב דאי במעשה הרי עובר בלא תגזול
א״ו בלב כמו לא חתאוה והרי במכילתא א׳ בהדי׳ תאוה בלב
חמדה במעשה וא׳ שם שאם התאוה סופו לחמוד ואם חמד סופו
לגזול ולאנוס מיי״ש ברמב״ם ופי׳ שאם ממד ולא יתרצה סופו לאנוס
בע״כ ולחת דמים .מבואר להדי׳ מהמכילתא דשלא ברצונו הוא
גזלן גמור וברצון הוא בל״ת והוא הנק׳ חמסן כדא׳ בפ׳ הניזקין

יעקב

קיט

מפני החמסנין כר שלא יראה לחבירו שדה נאה ויאמר אקפח
ואלונו כדי שאגבנה בחובי .הרי דאח׳׳כ ברצונו מגבה לו שאץ לו
מעות לשלם וגמר ומקני רק כיון שתחלת כלואה היתה בערמה
נק׳ חמסן וזה לא מפסיל מדאורי׳ לפי שהעולם סבורין דל״ת
בלא דמי ואינן יודעים שיש בזה איסור כיק שאח״כ מתרצה לקבל
דמים ואגב זוזי גמר ומקני רק אמ״כ פסלינכו דחזו דחטפי כו׳
כדפירש״י .וכן ברפ״ק דב״מ גבי משביעין שאינו ברשותו דכוא
׳מתרצה לקבל הדמים כיון שזה אומר שנאבדה ממנו טוב לו שיקבל
דמים עכ״פ ומספיקא גמר ומקני דשמא כאמת ק .אבל כל שידוט
בבירור שחטף מידו בלי ריצוי כלל אף שזרק לו מטות נ׳ ברור מד׳
רש״י ורמב״ם ומכילתא שהוא גזלן גמור וחמסן דאו׳ ופסול מה-ת
בלא ככרזה וצט״ג על הטוש״ע סי׳ ל״ד שסתמו וכ׳ שהוא מדבריכם.
וביותר צ״ט טל הכ״מ בפירושו לד׳ כרמב״ם כל׳ פדות שרצונו
להעמיס שהרמב״ם סובר כד׳ התום׳ דכן הוא האמת דלא תחמוד
הוא בלא דמי וחמסן אינו פסול רק מדבריהם .אבל לפי כמטאר
בס׳ המצות שהבאתי לפיל ודאי אין דעת הרמב״ם ז״ל כן והא דכ׳
בה׳ עדות העובר על גזל של דבריכם פסול מדבריכם ט׳ כגון
החמסנים כו׳ נ׳ ברור דכוונחו היכי דא׳ רוצה אני וכמש״צ וק מ׳
מד׳ הרמב״ס בה׳ גזילה ובמגיד משנה ובהגה״ס שם ודחק;
ולכאורה גס בדין סתם רועה שפסול לעדות שהחליטו הפוסקים
לפסוק כמ״ד דבעי הכרזה וע״כ דס״ל לכך מ״ד
דאינו פסול רק מדרבנן וא״כ בפ״ק דב״מ בסוגי׳ דההוא רסיא
דמק׳ וח״ל דהוי רוסה וא׳ רב יהודה סתם רועה פסול ק׳ סובא
מאי מק׳ הא התם לא הכריזו עליו וא״כ לדבריהם ז״ל לא מפסיל
אכחי מפני היותו רועה .ועוד ק׳ יותר הא דא׳ שם הא דידי׳ הא
דעלמא דאלח״ה אנן חיותא לרעיא היכי מסרינן הא כ׳ ולפני
עור כו׳ ומדמק׳ הכי ע״כ ס״ל לגמ׳ דחשבינן לי׳ לודאי גזלן ואי
חששא דרבנן בעלמא היא לא שייך לפני פור כמבואר במס׳ פ׳יז
פ״ק דפל ם׳ לפני פור לא חיישינן דמה״ט תלינן בכל מידי דאיכא
למתלי פיי״ש א״ו דחשבינן לרועה לחשוד ודאי וא״כ מ׳ לכאורה
דפסול מדאוריי׳ ולא בפי הכרזה .והפוסקים כ׳ הטעם משום דהוי
פלוגתא דרב אחא ורבינא וקיי״ל הלכה כד׳ המיקל .אבל צ״ע
מסוגי׳ זו .ואפשר שיש לחלק בין עדות לשבועה דלסנין פסול עדות
יש בו משוס תיקון העולם כל שלא הכריזו עליו אבל לפנין שבועה
כל דידטינן בי׳ שהוא חשיד לא משבעיק לי׳ ומפכינן לשכנגדו ועי״ל
דלפום מאי דס״ד דאפי׳ רועה דאחרים הוא פסול ע״כ כוה ס״ל
דודאי הן חשודין דמשום חששא בעלמא לא הוי פסלינן לי׳ בשל
אחרים אי לאו דידפיק שודאי חשודין אבל למאי דמפלגינן דבשל
אחרים כשרין ולא פסליק רק בדידי׳ שפיר י״ל דלא מיפסל רק מדרבק
ומשום חששא דחימוד ממון .ודוק .שוב מצאתי בחידושי הר״ן
סנהדרין כ׳ בשם י״א לחלק בין מדות לשבועה דלשבוטה לא בעי
הכרזה אף בפסולי דרבנן והוא כמ״ש .וח״ל שכונתי לדעתו:

יז)

שאלה בדין פסול לעדו׳ משום משחק בקוביא אס הוא משום
צד גזל דרבנן או משום שאינו עוסק ביישוב עולם
לחוד:

תשובה הנה אי׳ במתני׳ ואלו הן הפסולין כו׳ המשחק בקוביא
כר ומפי בגמ׳ רמי ב״ח משום דאסמכתא לא קני׳ ורב
ששת א׳ כל כה״ג לאו אסמכתא אלא לפי שאין פסוקין ביישובו של
עולם ופליני שם אי פליג ר״י מלי׳ דת״ק אי לא ולקמן פסיק
ר״א הל׳ כר״י דאימתי בזמן שאין לו אומנות כר ומ׳ לכאורה דר״א
ס״ל דפליגי עלי׳ דאל״כ ק׳ ל״ל למימר הלכה וכדמק׳ בכל דוכתא
הלכה מכלל דפליגי .וי״ל דלמסקנא דמייתי שם ברייתא דא׳ בהדיא
בין שיש לו אומנות כו׳ מוקמינן לת״ק דמתני׳ כברייתא ופליגי
דר״י ואף דקיי״ל אימתי לפרש היכי דמוכח שאני ומ׳ לכאורה
דלאו אסמכתא היא כלל לר״י ולרב ששת אפי׳ לת״ק ועיקר פסולא
משום שאינו ביישוב העולם כלל ואף שאינו נהנה מזה הממון כלל
כגון שיש לו ממון רב מאבותיו אפ״ה פסול .אבל אין כן ד׳ הרמב״ם
ז״ל שכ׳ בהדי׳ הטעם שחזקה שהוא ניזון מממון הגזל הזה וס״ל
דאכתי אבק גזל הוא אף לר״ש ולר״י ולפי״ז אם ידוע שאינו נהנה

משכנות יעקב ־ ב (אה״ע ,חו״מ) ברוכין ,יעקב בן אהרן עמוד מס (119הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

תתתתפא .מעשה כאיש אהד שהיה כידו ממון של צדקה חרכה [א] ואמרו כמסכת שקלים (א) אץ מרויווץ וכו׳ והביא
האיש הצדקה עטו והפסידה ונאכדח וחיה פשיעה שלו ולא שאל מזקני העיר ואחר שנים כאותן דרכים הלכו
מזרעו ונכשלו ונחרנו ומתו.
תתתפב .כתיב (משלי פז כ) יהללך זר ולא פיך נכרי ולא שפתיך יכקש אדם רחמים שלא יביאנו הקכ״ח לידי נסיון אחד
היה עשיר וראה אחד עשיר שנתן ממונו כיד כני אדם טובים להרויח לחצי ריוח ונעשו עניים ונעשה ששלחו
כאותו טמון לצורכם עד שירויחו וישלמו ואמר אותו שהטמון שלו לאותו עשיר ראה מח עשו לי אותם טובים אמר העשיר לעולם
לא הייתי עושה כהם אמר לו החכם אל תדין את הכירך עד שתגיע למקומו קל לך להלל את עצמך ,לא היה זמן מדוכה עד
שהעשיר עשה יותר כרע מחם אמר החכם על כיוצא כזה הקכ״ה מנפה לך שלא יישכח אדם את עצמו ויבקש שלא ינסח אותו
חקכ״ה (א) וכתיב (שם ו ל) לא יבוזו לגנב כי יגנוב [א] למלא נפשו בי ירעב וכתיב (שם ל ח) ראש ועשר אל תתן לי וגו׳.

משנת אברהם
לו תונעין ,הכא נמי צדקה הוי ממון שאין לו תוגעין .ושם
בחולין אמרינן ממתני׳ דבעל הבית שהי׳ עובר ממקום למקום
וצריך ליטל לקט שכחה ופאה ומעשר עני ,נוטל — ,וחכמים
אומרים דאינו מחזיר משום דעני הי׳ נאותה שעה ,ואפילו הי׳
עשיר משלם רק ממדת חסידות אבל לא מדינא ,משום 7לא גרע
ממזיק .ועי׳ ננ״ק קי״ז :ההוא גברא דהוה מפקיד גבי׳ ארנקא
דפודיון שנויים סליקי גנבי׳ עילוי׳ שקלה יהבה ניהלייהו ,אתא
.לקמי׳ דרבא פטרי׳ ,א״ל אניי והא מציל עצתו בממון חבירו
הוא ,א״ל אין לך פדיון שבויים גדולה מזה ,ובתום׳ שם אף ע״ג
למשמע דהוי אמיד ,חדלא מפליג כדמפליג לעיל ,מ״ת הואיל
ולא הי׳ לו באותו שעה מה ליתן להם חשוב פדיון שבויים ,ע״ש.
""ולפי זה הא דאמר נב״ק דפטור מלשלם היינו מצד הדין אבל
ממידת חסידות חייב לשלם כדמסיק שם בחולין ק״ל — .וא״כ
הכא נמי בשעה שבא לפני החכם לשאול אס מותר לו ליהנות
מממון של צדקה אשר בידו ,הי׳ עני ,למה לא יהי׳ מותר לו
לקחת מאותו ממון ,והלא פרנסת עצמו קודמת לכל אדם.
ודוחק לומר דקנסא קנסי׳ אותו חכם כדי שלא יהי׳ כל אדם
מחזיק ומעכב ממון של צדקה וחושש שמא יעני ,והוא משום
מגדור תילתא בעלמא ולא מצד הדין .אולם נראה דמקור לדברי
רניט הוא מהא דחולין הנ״ל ,אלא דסובר דאפילו לת״ד דהטעם
דהמזיק מתנות כהונה דפטור הוא משוס דהוי לי׳ ממון שאין
לו תונעין ,הלא כתבו ,התוס׳ שם ד״ה .ואיבעית אימא ,דלפי
הטעם הזה ,סטור רק בדיני אדם אבל חייב בדיני שמיס ,לכן
גם כאן זה שעיכב כסף הצדקה וגרס הפסד לעניים ,חייב בדיני
שחים ואם ההלכה כח״ד דהטעם משום דכתיב זה יהי׳ משפט
הכהניס ,פטור דוקא כשאינו בעין ,והכא הכסף עדיין הי׳ בעין.
וראה מה שפלפלתי בדברי הש״ס חולין הנ״ל ,בח״ב ,דף ל״ה .ע״ש.

סימן תתתתפ״א
אין עושין משא ומתן בממון של צדקה.
[א] ואמרו נמסכת וכו .כלומר ,אין תשתכרין לעשות מסחר
ומשא ומתן בממון של צדקה ,דילמא מתרמי להו
עניא וליכא למיתנא לי׳ — ,והרמב״ם השמיטו אע״ג דהלכה

כרע״ק מחנירו — .ואין זה ענין כלל להשאלה אם תותר להלוות
ממון צדקה בריבית ,כמו שכתב במת״ק ,וראה בח״ב ,דף קכ״ז
דשם הארכתי בענין רנית לצורך מצוה .ע״ש.

סימן תתתתפ״ב

הגונב למלא את נפשו ,והגונב בשביל פקוח נפש.
[א] למלא

נפשו וכו׳ .ראה נתת״ק בשם העיקרים שלפי
האמת הגונב למלא נפשו דין גנב לו .ומצד הסברא

תתתתפא .נא) פ״ז־ זרג ובכתובות ק*ו ב׳ :אין סשתכרין בשל הקדש ולא בשל
עניים׳ אבל כתב מוהרש״ל סי׳ רכ״ב שפותר להלוות מלות בוקה
ברבית.
תתתתפג( .א) כתוב בעקרים מאמר ג" םכ״ג ז איו ראוי להמשך אמרי הסכמת

אי אפשר להקציב בזה את הדין ,דתי שהוא רענ_מאד ויוכל לבא
ע״י כך לפקוח נפש ,בודאי שאין לו דין גנב ,ואפילו לח״ד דאסור
להציל את עצמו בממון של חבירו לא אמר דהעובר על זה מקרי
גנב וישלם כפל .וראה תה שכתבתי באריכות נח״א דף פ׳ .בדבר
פקוח נפש ואיסור גזל.
אולם דברי העיקרים יש להם מקום לפי דברי המכילתא
משפטים על הכתוב אם המצא תמצא בידו :אבל המתגנב
מאחר חבירו והלך ושנה דברי תורה אע״פ שהוא נקרא גנב הרי
זה זוכה לעצמו ועליו הוא אותר לא יבוזו לגנב וגו׳ ,לבסוף נמצא
מתמנה על הצבור וישלם שבעתים .שנאמר ואת כל הון ביתו יתן,
ואין שבעתים אלא דברי תורה ,שנאמר אמרות ה׳ אמרות טהורות
מזקק שבעתים .ע״ש .הרי דרבותינו הסיבו את המקרא מפשטו,
כלומר ,דגם הגונב למלא נפשו גנב הוא ,אלא הכוונה על המתגנב
לשמוע דברי תורה ,ומתישב המקרא המסיים ישלם שבעתים,
דלעולם אין הגנב משלם פי שנעה .ואין מכאן פירכא להסוברים
דגם גזל וגניבה הותרה בשביל פק״ק דאין המקרא הזה דלא
יבוזו מיירי בשיש פק״ג דאז פק״נ מתיר לכל עבירות שבתורה

חיץ מן ג׳ התמורות.

הגונב למלאות רבעונו אין בו משום לא תחמוד.
ומסופקני ,אפילו לאלו השיטות דאסור להציל עצמו בממון
של חבירו ויש בזה איסור דלא תגנוב ולא תגזול,
אם עובר ג״כ על לא תחחד ולא תתאוה ,כי ענין החימוד והגזל
שהם קשורים זה נזה הוא כפי אשר ביאר הרמנ״ם ז״ל בפ״א
מהל׳ גזילה שהתאוה מביאה לידי חימול והתימוד מביא לידי
גזילה — שנאמר וחמדו בתים וגזלו ,אבל הגונב או הנוזל מחמת
רעב ללחם ,ורק כדי להשקיט את רעבונו ,אין הגניבה או הגזילה
תולדת החיחוד .אלא תולדת הרעב .והוא דבר טבעי שאי אפשר
לו לאדם להתגבר על רעבונו החזק אם לא שימות .וביותר הדבר
מפורש ברחב״ם נספר המצות ל״ת רס״ו .שכתב :ובאור זה שאס
ראה דבר יפה אצל אחל ,אם גברה מחשבתו עליו והתאוה בו עבר
על לא תתאוה ,משמע דלא תתאוה הוא דוקא כשהיא פועל יוצא
ממחשבתו ,כלומר ,אלמלי הי׳ משים מחשבתו בדבר הגון .לא היתה
מחשבה זה עולה על לבו ,או אלמלי הי׳ חושב גודל ערכה של
העבירה להתאוות לחפץ לא לו ,לא היתה התאוה גוברת עליו,
אבל נרעב חזק ,שאין נכחו של אלם לבטלו אפשר דאין זה נכלל
בכלל חמדה ותאוה .כמובן שאין המדובר ממי שהוא סתם רעב,
דהרי יש אפשרות לאדם להתענות יום או אפילו יחים ,אלא
המכוון על תי שלא אכל כלום כמה ימים ,וכתותיו הולכים
ומתמעטים באופן שהדבר נוגע לפק״ק נכגק זה אפשר ואפילו
אלו הסוברים דאסור להציל עצמו בממון חבירו אם נותן דמים נעל
כרחו של נעל החפץ ,אפשר דאין כאן שוס איסור.
ההפון שהרי אגו רואים אותם מפכיפים בכמה דברים בוזלין•
האמת ווה שהרי ההמיו לא יבוזו לגנב כי ימוב לסלא גששו
כי ירעב סשלי ו׳ ל׳ תהו מוסכם מלם ובלתי פמנה ואיש p
לסי האסת ,אבל אם גמא ישלם שבןתים כר.
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מר .ועל הידהור אשה בעת שכא להדהד על אשה בתפילה ינעוץ גודלי אצבעות דגליו לארץ ויתלה גדפו עדיהם ואה יהמוך
***3'S* 2
ים •א:
ידו לכותל וזה הדבר יבמל ממנו כל מיני (דף טי) הרדודים רעיה שה הימדד או שאד
לעמוד מפני בגי אדם ינעוץ אגודליו בחוזק בארץ :ועל יצר שלישי אהבת הבו אוהב אשד ביותר ואיני חושש באשה אדרת והא
באהבת בגיס ובנות כעבור אהבת דאשה זאת תר,גתו לצאת ממדינה ההיא ואם עבירה באה לידו יתפלל עליה בכל לבו שה-י על
ייסורין היי שעה יבכה לבו על ייסורין שאין כוי להן ואין הד,ר כל שכן שיתפלל מאיד עליהם ואם עמד בדבי אל יחזיק מובה
לעצמו לומד כמה אני צדיק שעמדתי בדבר זה אלא יברך להקכ״ה שלא המא שבידו הלבבות שנא׳ (משלי כא א) פלגי מים לב
_
מלך ביד ה׳ על כל אשר •חפץ ימנו ונא׳ (בראשית כ ו) ואהשך גם אנכי אותך מחמיא לי:
מה .שלש־ מיני יצר הרע הם ,השנים בין ביקן כין בבחור ,אילו הן ,האדם מתאיה ל-אות דאת אם יחפוץ לעצם עיניו לדאות
לא יוכל ויראה בעל ברחו והשני לב אדם בוער כתנור אחריה ולא יכיל להסיהנה מדעתו ,אילו ניהגין בין בזקן בין
בבחור ,והשלישי נוהג רק בכחו -שמתארח שתתקשה אמתו ,מנין לנו שכך הוא שכן מצינו בניאוף ג׳ תנורים ויצר הי־ע דימה לאש
שנא׳ (הושע ז ו) כל הלילה ישן אפיהם בקר הוא כעד כאש להבה ג׳ תנורים שנא׳ (שם שם ד) בולם מנאפים כמד תנור( ,שם שם ד)
כי קרבו כתנור לבב ונא׳ (שם שם ז) כולם יהמו כתנור :שי״ן היא עיקר תורת האש ,שי״ן בגימטדיא •צ״ר ,שין ישלה ג׳ פיצולי:
וג׳ פעמים מינה אש כפסוק (שיר ח ו) רשפיה רשפי אש שלהבת יה:
'™מ ?,יצר הרע דומה לחיכוך ,אט יתכן• בשרו יעלה גיסו שחין ואם יעצור ויכבול לא יעלה :שני בני אדם היו ,אהד היה מתקשט
עצמו כדי שיראוהו נשים כ• היה מהרהר אחריהן ,ואחד אינו מתקשט ואינו מהרהר ,ובא עבירה לשניהם ועשו או לא
עשו איזח מהן עדיף הוי אומר זה שמתקשט מתועב היי דוד במעשה כת שבע חיתה אשת איש וחייג בעלה (א) ילא רצו למנותו
עם ג׳ מלאכים שאין להם חלק לעולם הבא (כי דוד) בא לפי תומו (ב) כשטבלה בת שבע ,אבל שלמה היה יצרו מלמד להתאוות
שהיו לו אלף נשים ______________ _____________________________ _ ___________________ __________ :

'א (שמות כו יז) תוזמד כתיב בלא וי״ו ,לא (א) תחמד אשת ריעך שתתיפח את פניך כדי שתדמור אותך (ב) לא תהא
חמד לאשת רעך[ ,א] לא תגרום שחב•-,ך יחמוד אשת ריעך לא תשבח אשה יפה שמא יגדיר אחריה ולא תהנה מדיו
אשה יפה בין פנויה בין אשת איש ותהנה מזיו שכינה ודע מי שהוא יפה תואר ויפה מראה ובא לידו עבירה ואיני חוטא יותר
זכותו ממי שאין לו יופי שאינו מקובל לנשים ,וגדול זכות עני המחזיר מעשיר המחזיר אבירה וקשה לעשיר שאינו מחזיר מעני שאינו
מחזיר וגדול המציל שתאו מאוהבו והמצער רבים ברבר מועט והמצער יחיד בצער גדול ,והמצטער צער גדול להציל יחיד וצער
קטן לחציל רבים או בממון מועט מזכה רבים והמזכה היחיד בממון הרבה על זה נחלקו אבל קבלנו הכל לפי המורח והצער השכר
ולפי המחשבה הטובה ,חשב לזכות את ה-בים ולא יוכל שאין נשמעין לי כאילו ויכה אותן:
מח .מעשה בחסיד אחד שלא היה שוכב על מיטתו כל לילות שאשתו נידה אלא יושב או מוטה וישן כי אמר אם אשכב על
מיטתי בהנאה נמצאתי ישן הרבה ועיד שמא אבוא לידי קרי אלא אישן בלא כר ובעינוי שלא אראה קרי והיה
עומד בלילה ועוסק בתורה:

משנת אבדקט
סימן מ״ז

/

ידרג ואל יעבור בלתא דע״ז וג״ע ושפ״ד.
[א] לא הגרוס ע׳ בשביעות מ״ז .אזהרה לעוקב אתר הנואף
מנין ,ה״ל לא תנאף ,לא תנהיף ,פירוש רש״י
נעשה לי אפוטרופוס להרגיל לו נשים לניאוף ,והיינו כמו שדרש
רנינו הנאיף חננין הפעיל ,והא דלא דרשו גס שס לא הנאף בנין
נפעל ,מפני שזה שייך רק בלא תחמוד ,שהאיש עושה עבירה הגס
שאינו חומד אלא שעושה פעולה שהאשה ההי׳ הותדתו ,אבל גבי
ניאיף אס יעשה כך הלא גס האיש והאשה מנהפיס מתש ,ופשוט.

והנה במכילתא איהא :לא החמוד ,רני אומר כתוב אחד אומר
לא תתמוד ,וכתוב אהד אומר לא תתחיה ,כיצד יתקיימו
שני מקראות הללו ,הרי זה אזהרה לעיקב אתר הנואף ,ע״ש וכבר
דברו גזה כל מפרשי המכילתא שסוף המאמר הרי זה אזהרת לעוקב
אתר הנואף אין לו מוגן דהה קימינן בלא תתתוד ולא בלא תנאף,
והרבה מפרשים מנסחים נוסתא אחרת בהמכילתא כדי ליישב את
המהמר ,ולפי דברי רבעו הנ״ל אפשר לקיים הגירסח אשר לפנינו,
דהנה ידוע דברי הרמב״ס ז״ל נספר המצות ,דלא תיזאוה פירוש על
התשוקה אשר בלב הים לפעול על תנירו שיתן לו או שימכיר לו
דבר^חה ,ולא תהמוד הוה נגמירת המעשה .והנה בדברות האחרונות
כתיב :ולה תחמוד אשת יעך ילה תתאוה בית רעך וכ״ו ,נמצאת

.ומר ,דתמור בית רעך מאשת רעך ,דגני בית אסרה תורה אפילו
בלי גמירת המעשה הלה התאיה והחשק בלב הדס נאסר ,וגני השת
רע! כתיב רק לה תחמוד ,היינו גמירת מעשה ,וזה דבר שאי אפשר
׳מסתבר דהמור אשת רעך מנית יעד - - ,ע׳ בהת״ג לאירן הנ״ח

שהקשה קישיא זו על הרמב״ס — ולכל הפחות הס שיויס ,וגס מה
שייך לומר גני אשת רעך שהינו חייב אלא על גמירת המעשה א״כ,
הרי חייב משוס לא תנאף ,על זה מפרשת המכילתא כיצד יתקיימו
שני מקראות הללו ,אלא ,לא תתאוה מתיתס גס לאשת רעך —
ולא תחמוד דכתיב היינו איסור להתמיד הה התריס באשת הנידו,
כשה שיש הזהרה לעוקב אתר הנואף ,ודרשינן לה תנא־ף בהפעיל
כך דרשינן לא תתמיד בהפעיל .כדברי רבינו הנ״ל .וממשלתה הנ״ל
מקור לדברי רבינו.

אולם אזהרות הללו של לא תתמיד ולה תנתיף ,צריך ביאיר למה
הן בהית ,הא כבר נאזור ולפני עור לא תתן מכשול ,ואין
לומר דאתי נכדי לאפושי להוי הא אין ליקין עליהן ,והיכי דאין
לוקין לא אמרינן דאתי קרא לעבור עליו בשני לאוין כדאיתא בתום׳
נמ״צ .גבי לאו בגזל לתו בריבית למה לי .ובע״כ צריך לומר ־אזהרות
הלו בהית להזהיר אפילו היכי דלא קתי בתרי עברי דנהרי אלא לעצהז
יוכל הנואף לעשות עבירה דאז אין כאן משוס לפ״ע ,לכל זאת חתי
קרא נחסיר להמציא לו את האיסור משים לא תנאיך• ,יכן נתימד

נע״כ צריכים הנו לומר דנא הכתיב לאשור להתמיד <“י
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התיש חומד נעצמו בלתי השתדליתו של זה המתמיד.

והנה זה ברור דאס נאתר דכל הנהו דרשות של אל תקרי היא
דאורייתא  •-ונזה יש פלוגתת הפוסקים ע׳ נהרא״ס נא,
ושמרתם את המצות ,וע׳ נהרדנ״ז ,נחשונית החדשות ס' תקכ״ט,
דמוכיה מדברי התוה׳ ביומה ני״ג משוס רב האי גאון דאס פגע
בתפילין של ראש יעבור על המציה ויניח של יד ,ואי המרת דהאי
דרשה דאין מעבירין על המצות משוס הל תקרי את המצית אצה
את המצות הי־ דאורייתא ,איך מותר לו לעביר ,הלא ע״כ דאינו
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קמד
יצא בזה עד שתבעו לתת דמיה .דברמב״ם מבואר דתבעו

בתון החג ,עי׳ היטב בדבריו.
ונראה דשיטח הרמב״ס היא ,דלא רק כשבא הנגזל
לתובעה ,הוא דנותן לה רק דמיה ,אלא תקנת חכמים היא
שאין לבעל העצים אלא דמי עצים בלבד ,ולכן אס גזל עצים
ועשה מהן סוכה יצא ,ולכן בהלכות סוכה לא הזכיר כלל
מתביעת הנגזל ,דענין התביעה ,לא שייכא להלכות סוכה.
דבכל ענין יצא ,אבל כאן בהלכות גזילה ,כתב הדין דשייך
לדיני ממונות ,והוא דאם בא בעל הקורה לתובעה בזמן
החג והיינו בזמן שצריך לקורה בשביל הסוכה ,אינו נותן
לנגזל אלא דמיה .אבל אם גזל נסרים ובא בעל הקורה
לתובעה לאחר החג ,מחזיר את הקורה עצמה ,הואיל ולא
נשתנית ולא בנאה בטיט.
והגה בסוכה לא,א ,אמרינן :אמר רבינא האי כשורא
דמטללתא דגזולה ,עבדי ליה רבנן תקנתא משום תקנת
מריש ,פשיטא מאי שנא מעצים [דאמרן לעיל גזל עצים
וסיכך בהן אין לו אלא דמים ,רש״י] מהו דחימא עצים
שכיחי ,אבל האי לא שכיחא אימא לא ,וסירש״י :עצים
שכיחי לקנות בדמים שיתן לו זה ,הלכך משוס תקנת
השביס ,לא אטרחרהו לגוזל ,דהא נגזל מצי מיטרח ומזבן.
והנה חידוש זה דכשורא דמטללתא ,הרי״ף והרא״ש
לא הביאוהו .וכבר העיר ע״ז בערוך־לנר בסוכה שם .אבל
הרמב״ם הביאה בפ״ה מסוכה הכ״ה שכתב :ואס גזל
עצים ועשה מהן סוכה יצא ,שתקנת חכמים הא שאין
לבעל העצים אלא דמי עצים בלבד ,ואפילו גזל נסרים
והניחן ולא חברן ולא שנה בהן כלום יצא ,וכתב המ״מ
שס :שמש״כ ואפי׳ גזל נסרים ,זהו הדין דכשורא
דמטללתא .ועי׳ לח״מ ,וכן הביאה כאן שכתב :אפי׳ גזל
קורה ועשאה בסוכת החג ובא בעל הקורה לתובעה בתוך
החג נותן לו את דמיה.
ופלא שבעין־משפט ציין על דין זה דכשורא דמטללתא,
לרמב״ם פ״א מגזלה ה״ה ,ולא ציין להרמב״ס שבפ״ה
מסוכה הכ״ח ,וצ״ע.
והנה בטור הביא ד״ז דסיכך בסוכה ,גם באורח־חיים
סי׳ תרל״ז ,שכתב :גזל עצים וסיכך בהם אין לו עליו אלא
דמי עצים ,אפילו לא שינה בהן שוס דבר ,ויוצא בה
בדיעבד .ובחו״מ סי׳ ש״ס כתב :גזל קורה ועשה הימנה
סוכה לחג ,ובא בעל הקורה ותבעו ,נותן לבעל הקורה
דמיה[ ,ולא הזכיר בדבריו המלים :תבעו בתוך החג ,רק
אח״ז כתב :לא תבעו עד אחר החג צריך להחזיר לו
הקורה בעצמה וכו׳ ].ואילו בשלחן־ערוך שינה הלשון,
דבאורח־חייס סי׳ תרל״ז סעיף ג׳ כתב :ואס גזל עצים
ועשה מהן סוכה ,אע״פ שלא חיברן ,ולא הזכיר במפורש:
סיכך בהן ,אמנם המ״ב בבה״ל שם כתב :ועשה מהם
סוכה אע״פ שלא חיברן ,ר״ל שסיכך אותה בהעציס ולא
חיבר העצים להבנין כלל והו״א דלא שייך בזה תקנח
השביס כלל[ ,ולא הזכיר מהא דלא שכיחי ,האמור בגמרא
שם ].אבל בשלחן־ערוך עצמו לא הזכיר כלל :סיכוך,
ובחו״מ סי׳ ש״ס סעיף א׳ כתב :אפי׳ גזל קורה ועשאה
בסוכת החג ,גס שם לא כתב במפורש שסיכך בה.
ויתכן שזה משום דבהלכות סוכה סי׳ תרכ״ט סעיף י״ח
כתב :שנהגו שלא לסכך בנסרים כלל ,יעו״ש ,אשר ע״כ לא

רצה להזכיר במפורש שסיכך בכשורא דמטללתא ,דהיינו:
נסרים ,ועדין צ״ע.
פ״א ה״ט :כל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו
של חבירו וכו׳ ה״ז עובר בלא תעשה שנאמר [שמות כ־יז]
לא תחמוד.
ועי׳ בראב״ד שכתב :א״א :ולא אמר רוצה אני.
וראה במ״מ שכתב :דעת הראב״ד שאס אומר רוצה
אני מקחו קיים ,ולא גרע מתליוה וזבין דאסיקנא בב״ב דף
מח,ב ,דזבינא זביני ,וכדאיתא בפ״י ממכירה ה״א ,וכיון
שכן אין בו לאו ,ולא כן דעת הרמב״ס ,אלא מקחו קיים,
אע״ס שעבר וכו׳.
ועי׳ 5לח״מ בפ״י ממכירה ה״א שכתב :ובאמת שהוא
תמוה שא״כ מה הקשו 3גמ׳ ב״ק ס^א ,מה בין גזלן
לחמסן חמסן יהיב דמי גזלן לא יהיב דמי ,א״ל אי יהיב
דמי חמסן קרית ליה והאמר ר״ה שלוה וזבין זביניה זביני
וכו׳ .דמאי קושיא ,הא אע׳׳פ שהוא חמסן ועבר על לאו
דלא תחמוד מקחו קייס כמו שהוא לפי האמת לדעת
הרמב״ס ,ואין כאן מקום לקושית הגמרא ולא לתירוצה,
ודבר מתמיה הוא זה .וצ״ע.
ולא זכיתי להבין תמיהת הלח״מ ,דאף דהמ״מ כתב
דלהרמב״ס אף דעובר על לאו דלא תחמוד ,מ״מ המקח
קייס ,א״ש קושית הגמרא בב״ק :אי יהיב דמי חמסן
קרית ליה והא תלוה וזבין זביניה זביני ,דהקושיא היא איך
אתה קורא אוחו חמסן ,כיון דזביניה זביני .דאף שעובר על
לאו דלא תחמוד .מ״מ אין שמו חמסן ,כיון דזביניה זביגי.
הרי לא חמס ממנו ,ואף דעובר על לאו דלא תחמוד ,אין
כאן מעשה חמס ,והדברים פשוטין .ודברי הלח״מ תמוהין,

וצ״ע.
וראה בלח״מ בפ״י מעדות ה״ד שכתב :דבפ״א
ב.
מגזילה כתב הרמב״ס דאפילו כשאמר רוצה אני עובר על
לאו דלא תחמוד ,ואולי י״ל דלא כתב שם כן אלא
כשהפציר הרבה ,והרבה עליו רעים ,אבל אס לא הרבה
עליו רעים והפציר הרבה ,ואמר רוצה אני ,אינו עובר,
עכ״ד.
והנה ראה להלן בהי״ב שכתב :הא למדת שהמתאוה
עובר בלאו אחד ,והקונה דבר שהתאוה בהפצר שהפציר
בבעלים או בבקשה מהן עובר בשני לאוין ,לכך נאמר לא
תחמוד ולא תתאוה .הנה הרמב״ם כתב כאן :דבר שהתאוה
בהפצר שהפציר בבעלים ,או בבקשה מהן ,הרי כתב גס
הפציר בבעלים ,וגס בבקשה מהן ,וגס בזה וגם בזה יש
לאו ,וזה לא כמש״כ הלח״מ דרק בהפציר הרבה ,יש לאו.
והנה ראה בשלחן־ערוך חו״מ סי׳ שנ״ט סעיף י״ב
דאין שם המלים :או בבקשה ,יעו״ש .ולפ״ז אמנם מדובר
כאן רק בהפציר ,ולאור זה ,יחכן לומר כהלח״מ הגז׳.
אך פלא ,איך בעל השו״ע שינה לשון הרמב״ם .וגס
לשון הטור בסי׳ שנ״ט שכתבו :וגס בבקשה מהן ,ופלא
שלא העירו מזה .וצע״ג.

פ״א ה״ט ה״י :כל החומד עבדו או אמתו או ביתו
וכליו של חבירו או דבר שאפשר לו שיקנה ממנו והכביד
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משנת

הלכות גזילה ואבידה

עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו אע״ס שנתן לו
דמים רבים ה״ז עובר בלא תעשה שנאמר [שמות כ־יז] לא
תחמול .כל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו ,וכן
" כל כיוצא בהן משאר דברים שאפשר לו לקנותן ממנו ,כיון
שחשב בלבו היאך יקנה דבר זה ,ונפתה בלבו בדבר ,עבר
בלא תעשה שנאמר [דברים ה־יח] לא תתאוה ,ואין תאוה
אלא בלב בלבד.
ומבואר בדבריו ,דס״ל דלאו דלא תחמוד ,ולאו דלא
תתאוה ,הס בשני עניניס חלוקים לגמרי ,דלא תחמוד הוא
כשחומד דבר של חבירו ומכביד עליו ברעים ומפציר בו עד
שלוקחו ממנו ,ולאו דלא תתאוה [האמור בדברות
האחרונות ,בנוסף ללא תחמוד] הוא כשמתאוה בלבו לדבר
של חבירו היאך יקנה זה ,אע״ס שלא קנה ,עובר על לא
תתאוה.
וקשה דא״כ בלוחות האחרונות שנאמר בהם בפרשת
ואתחנן [דברים ה׳] גם :לא תחמוד ,וגס :לא תתאוה ,יש
בהם אחד עשר דברים[ ,בנוסף לתשע הקודמות] ,מאחר
~ דלא תחמוד ולא תתאוה ,הם שני דברים מיוחדים .ותימה
היאך נאמר בתורה בשמות לד־א ,פרשת כי־תשא ,ויאמר
ה׳ אל משה פסל לך שני לחות אבנים כראשונים וכתבתי
על הלחות את הדברים אשר היו על הלחות הראשונים
אשר שברת וגו /ושם להלן [לד־כח] נאמר :ויכתוב על
הלחות את דברי הברית עשרת הדברים .וכן בספר דברים
[י־ד] נאמר :ויכתוב על הלחות כמכתב הראשון את עשרת
הדברים וכר .הלא לשיטת הרמב״ס בלחות האחרונות
נאמרו אחד עשר דברים וכנז׳.
וראה בסמ״ג מצוה קנ״ח מה שמקשה על דברי
הרמב״ס שלפנינו[.ראה מש״כ בזה להלן ].ומסיק :אלא
החמוד והתאוה הכל אחד ,וכן פירשו אונקלוס :לא תרוג,
וכן ונחמד למראה [בראשית ב־ט] מתרגמינן דמרגנא
למיחזי ,וכן פירש רבינו שלמה כי הכל אחד.
הנה מבואר שיטתו דלא תחמוד ולא תתאוה הכל אחד
הוא.
אולם מה שמביא ממה שתרגם אונקלוס וכנז /צ״ב,
דהאונקליס תרגם על האמור :ולא תחמוד־ולא תתמיד ,ועל
האמור ולא תתאוה־פירש ולא תירוג .הרי גס האונקלוס
תרגם לא תחמוד ולא תתאוה ,בשני פירושים מיוחדים,
וכאמור .וצ״ע.
והנה 3הג״מ כאן באות ו׳ הביא דברי הסמ״ג הנז׳,
ואחר דבריו כתב :וכן רא״ס [יראים סי׳ קטו] [וזה
ברמב״ס פרנקל]
והנה האמור ביראים הוא :ולוקח בעל כרתו של חבירו
ונותן דמים נקרא חומד .ועליו נאמר לא תחמוד וכתיב לא
תתאוה פי׳ אחד לאלו ב׳ לאמן ,ושנה הכתוב עליו לעבור
בב׳ לאוין .הנה היראים ,לא הביא מהתרגום כלל ,אלא כתב
מעצמו כן .ובדפוסים הישנים ,אין המלים" :וכן יראים".
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יעקב

ג .ראה במנ״ח מצוה ל״ס שכתב דלכך לא הזכיר
הרמב״ם "אשת רעך" בה״ט לגבי לאו דלא תחמוד ,אף
דבתורה כתוב מפורש :אשת רעך ,בלאו דלא תחמוד,
דמאחר דכתיב בקרא להדיא לא הוצרך למנות ,ורק לגבי
הלאו דלא תתאוה ,דלא כתוב במפורש בתורה אשת רעך,

קמה

הוצרך לכתבו ,ולכן כתב זה בה״י לגבי לאו דלא תחאוה,
ולא בה״ט לגבי הלאו דלא תחמוד.
והדבר פלא ,דלמה שינה לשון הכתוב לגבי לאו דלא
תחמוד ,משוס דזהו כתוב מפורש בתורה ,אדרבה היה לו
"להביא ,כלשון הכתוב ,ולא לשנות ,וצ״ע.
הא למדת שהמחאוה עובר בלאו אחד,
פ״א הי״ב:
והקונה דבר שהחאוה וכו׳ ,עובר בשני לאמן ,לכך נאמר
לא תחמוד ולא תתאוה ,ואם גזל עבר בשלשה לאוין.
׳לכאורה כונאו דסתס גזלן עובר בג׳ לאוין ,אבל לא
מסתבר כן ,אלא נראה דמש״כ ואם גזל עבר בג׳ לאמן
הינו אחר שחמד והתאוה ,ובא לידי גזילה ,אז עובר בג׳
לאמן.
ומצאתי בערוך־השלחן בסי׳ שנ״ט סעיף י״ב שכתב כן:
ואם גזל או גנב אחר ההשתדלות עובר בג׳ לאוין ,הרי
כתב :אחר ההשתדלות ,וראה שכתב אח״ז בסוגרים
מרובעות [ובזה י״ל קושית תוס׳ ב״מ סא,א ,ד״ה לעבור
ודוק] ולא זכיתי להבין כוונת דבריו ,יעו״ש.
וראה בפירוש הגריפ״ס זצ״ל על ספר המצות לרס״ג
ל״ת בע״א שהאריך מאד בענין זה דסתס גזילה אם עובר
בג׳ לאמן ,וסובר דאינו עובר .ויעו״ש שגס במסיג גבול
רעהו ,אף דמעונין בשטח זה ,אינו עובר בלא תחמוד ובלא
תתאוה ,דהרי הרמב״ם בפ״ז מגניבה הי״א כתב :המסיג
גבול רעהו והכניס מתחום חבירו בתוך תחומו וכו׳ אס
בחזקה עשה ה״ז גזלן ,ואם הסיג בסתר ה״ז גנב ,ואס
בארץ ישראל הסיג הגבול ה״ז עובר בשני לאמן בלאו
דגניבה או בלאו גזילה ובלאו לא תסיג ,ואין חייב בלאו זה
אלא בא״י ,הרי דלא הזכיר בלל בזה מהלאו דלא תחמוד
ומלאו דלא תתאוה ,ע״ש.
ועי׳ בספרנו לעיל בפ״ז מגניבה הי״א שהבאנו קושית
הגרא״מ הורביץ בסוגית הגמרא בסוכה לא,א ,יעו״ש .ולפי
האמור כאן לא בכל גזילה יש הלאו דלא תחמוד ,ואין
קושיתו קושיא כלל.
בערוך השלחן הנז׳ כתב :ואס גזל או גנב אחר
ב.
ההשתדלות עובר בג׳ לאמן .ומבואר בדבריו דגם בגנב יש
הג׳ לאמן .ולא מצאתי עוד מי שיאמר כן במפורש ,דהא
יתכן לומר דכיון שכתב הרמב״ם בהי״א :התאוה מביאה
לידי חימוד ,והחימוד מביא לידי גזל שנאמר וחמדו בתים
וגזלו ,ואס עמדו הבעלים בפניו להציל ממונם ,או מנעוהו
ליגזול ,יבא לידי שפיכת דמים ,הרי דהרמב״ס מזכיר רק
גזילה ,ולא גניבה ,ואולי על הגנבה לא שייך כ״כ ענין זה.
אבל בערוך־השלחן הזכיר גם גנב .וצ״ע.

בהמשך הדברים כתב המ״מ :ואע״ג דאמר רבא
ג.
בתמורה ג 3,כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד ,אי עביד
לא מהני וכו׳.
ראה נלח״מ בפ״ו ה״ד מבכורות ה״ה שחולק על
המ״מ ,ונוטה לומר דדעת הרמב״ס לפסוק כאביי דאי

עביד מהני .יעו״ש.
וראה בספרנו שם מש״כ בנידון .וע״ש מה שציינו היכן
יש בספרנו בענין זה דאי עביד מהני או לא מהני ,יעו״ש.
י
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_____ __

משפטים

שאלות ותשומת

מחלקי( :אס יקרא שומר מנס או שומר שכר ולדידי
הדבר פשוט דפטור הנפקד והמפקיד חייב לשלם לו חובו
__
 p»w n»fe)_ft»nnwלקק חי* ר״ל):
_
בחובט דינא דגוד או אגוד אס
עובר על לא שחמוד וג׳ דאינו
׳
עובד דחכמיס לא יחזיקו ידי עוברי עבירה .ויש לחלק
בין אם שובע משום נחה רוח לשפוש שלום או מחמדה
וקרוב לי שלעולם אינו עובר .וממילא נראה לי בקרקע
של שושפין והששדל השותף לקחש חלק השו׳ דאין בו לא
_______
שחמוד כלל .וצל״ט כעש:
__

נפתפקתי

ע אחד

טען על שניה שגנבו ממונו וחלקו והס-
מעידים זה על זה שלא גנבו מאומה שכל
אחד מעיד שלא זזה ידו מיד חבירו נ״ל דנאמני! שכל
אחד אינו נוגע בעדוח חבירו וצ״ע כעש :עיין בחשו׳
שהביאו בשם שאריח יוסף שהם ערבים זל״ז וכשבו שבחומש
ישרים חולק טכ״ד ובכה״ג כשב שהם ערבים( :א״ה
עי׳ סי׳ ל״ז ס״ה וסמיע שם .יעקב):

 Wראו□*

הוציא שטר על ב׳ ע״ק וא׳ מהם הביא
עדים שראובן פרע לי סך כו״כ שדינו
לומר לו אלו חייב הייחי לך לא פרעש אם כל השטר
איתרע או לא :חיקו( .א״ה טי׳ סי׳ ע״א סייג):

עב מעשה

באחד שמכר סחורה לחבירו ע׳׳מ שיפרענו
לזמן פ׳ ואס לא יפרע שהמכר בטל
ובקרוב הזמן הוזלה הסחורה ההיא והלוקח אינו רוצה
לפרוע כדי שששבטל המכירה והמוכר אומר הריני כאלו
ההקבלשי או הריני מוחל לך התנאי מהו הדין:

תשובה

נראה דמהני ועי׳ בטא׳ה סי׳ ליח סל״ח
שנאי שהוא לטובחו יכול לבטל וצ״ע עדיין
מ״ש ממכר חמץ לחבירו וא״ל מעכשיו אם צא אפרעך
שהניע הזמן והחמץ נקנה לו למפרע וה״ל חמצו של

עכו״ס:
רט ראיתי שנתפשט בלא טפס ראובן רוצה
ליקח מטות ישומיס ואין לו קרקע בא
שמעון ונוטל קנין וממשכן הקרקט שלו והוא יהיה
שוכר וניחן השכירות נ׳ל דר״ק הוי דהו״ל מעוש של
שמעון ומלוה אושס לראובן הלואה בעלמא ומה שפו׳
ראובן השכירות קרקע של שמעון ושממון אוכל פירוש
קרקטו ונמצא שראובן פוטר שמטון מהשכירוש בעד
מעותיו שקבל ממנו בהלואה בעלמא ובעיני הדבר פשוט
דר״ק הוי ואין צורך לראיה ט״ז ועיין ריש סי׳ קס״ח

 wמנהג

קס׳יט ריש סי׳ ק״ע:
שלקח אחד חזקת בית אחד ושוב בא
הגוי בעל הקרקע ותיקן תיקונים בביש
וע״י זה השביחה החזקה ובא בטיח לעורפה ופסקתי
שישלם כל השבח דהו״ל שבח דממילא כטלו בו אלנוש
וכארמא דמסקא שירטון עיש בש״ך סי׳ קטיו והשרטון
אתי מעלמא וים שדן שאין לבמ״ח השבח וכולו ללוקח
ואין נראה כלל כן וע״ש בסמ״ע שטעם שבח דאתי ממילא
משום דא״ל אלו הישה ביד המוכר היה בא ואשא
לקחת שעבוד ונ״ד כן הוא ג״כ ודוק:

עי מעשה

עי׳ מעשה

שהגוי מוכר הנוף לישראל וחיקן ישראל
איזה שיקומם הכרחיים וחובט מבעל
החזקה חלקו פסקנו שהדין עמו וישן בעל החזקה שאפילו
הגוי היה שובע אם לא שטועה בששיקחו ויש׳ לא יגזלנו
וכך אומר הרב המשביר זלה״ה:

£״א

התרשי צא׳ שיצא מבית האסורין בעומר
עו
להסשפר דק״ו הוא מחוה״מ שאסור בניצוח
מדברי חורה למ״ד ולכ״ט מדרבק עכ״פ אסור ועכ״ז
השירו ק״ו בזה שאינו אלא מנהג בעלמא בקצח מקומות

ישרים

כמ״ש בב״י וטס היות דטטמא דיוהו אינו שום עכ״ז קיו
הוא .וק״ל:

מי

שבא ממקום שיצא שבש וחשכה מוצאי שבת
עז
ובא למקום שעדיין הוא יום .שזה אפשר
להיות לפי השוכנים צ״ט אם מחויב לשמור שבש מן
השורה ואם יאמר גס בזה מי שדעתו לחזור .גם יש
להסתפק בא׳ שהלך לדור בקצוי העולם שאומרים שיש
מקום שלילו גדול ששה חדשים וכן יומו צ״ע כיצד
יעשה אס ישמור ששה חדשים ביום שבש:

תמיד

הוקשה לי בתבשיל שנתבשל קודם פסח
בכלי חמץ אמאי לא יהיה מותר לאכלו
בפסח דהו״ל נותן טעם בנותן טעם דהיתרא .ועיין סי׳
תמ״ז סעיף ה׳ בהג״ה .ועכשיו בלמדי מסנח חולין ראיתי
שודאי מהדין אסור דהא דדניס שעלו בקערה מותר
לאכלס בכותח הוא דאמרינן דטטס שני דהיתר לא יחן
בג׳ ולכן אף דרגים איח בהו טעם בשר .דהא משנה
ערוכה היא קדרה שבשל בה בשר לא יבשל בה חלב
ואם בשל בנותן טעם .מ״מ הדגים לא יתנו עטם בכוחח
והאי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי ומיקר האיסור
הוא שיתערב טעם הכשר בכותח .הא לאו הכי אעס״י
שאסרו חכמים לאכול חלב טם בשר ביחד לא אסרו
אלא בשני דברים שאס נתבשלו יחד יבא לידי איסור
דאורייתא טל ידי מרובם .וא״כ בחבשיל שנתבשל קודם
פסח שים בו טעם ב׳ אסור לאכלו בפסח דהא הטעם
הב׳ ים בו ממש ואין הכי נמי אס אותו תבשיל לא
היה בו חמץ אלא שקיבל טטם החמץ ובשליהו עם
תבשיל מצה שרי אוחו שישיל בפסח המשל בשלו פולין
בקדרח חמץ קודם פסח ולקחו מפולין וערבו אותן עם
תבשיל מצה נוטל הפולין והתבשיל מותר דהפולין עצמם
יש בהם טעם חמץ אלא שאין נוח נין טעם .ולזה כשב
"!בהגייה דשומן מהותך בכלי חמץ אסור מדינו .ואין להקשות
גם בשאר אישורי! נאמר כן .ויש לומר דאין הכי נמי
דמדאורייחא ודאי אין לחלק אלא שמדרבנן החמירו ולא
החמירו אלא במלתא שהיא אסור:

עט משכנתא

דסורא שנפלה גיל דההפסד על הלוה
וחייב לפרוע לו מעותיו במושלם
ויצקח בסם קרקע והוא אוכל פירוש כאשר היחה בחחלה.
וראיה לזה מדברי הריטב״א במס׳ מציעא דע״ט וע״ש ככתב
כן להריא מן הגמרא ודברי הרמב״ן ז״ל שהביא מר״ן ריש
סי׳ קע״ב דמם׳ דסורא אחריות נפילה על המלוה נראה
לי דלאו הלכתא נינהו ונראה שגס הסכמת הש״ע כן
היא דבסי׳ קי״ז בהלכות אפותיקי כתב משכונה אם
משכנה לו סתם דינה כאפותיקי סתם וג׳ מאחר שלא
התיר בטי״ד אלא משכונה דסורא ממילא משכונה בח״מ
איירי גם כן במשכונא דסורא .כי רחוק הוא מאד שיכתוב
כן לסברא שלא הזכירה בש״ע שצו כמו שכתבו אחרונים
דלא יעשה כן .ואלו הביא אותה סברא והזכירה מיהח
ים לדחות כן משא״כ השתא .ומזה נדחה מה שאומרים
כיון שאינו נהנה מפירותיה הו״ל כאפ ותיקי מפורש
ומלבד זה אין לדבריה אלו שורש דאינו מחנה אלא על
הסירות משא״כ אם נפלה חייב להעמיד לו אחרת .ואין
צורך לדחות זה כי הוא דחוי מעצמו .גס הרמב״ן לא
הביא שום ראיה אלא בדרך שיחה בעלמא משיחת תלמידי
חכמים לישן הפרש מאיזה טעם נתיר משןכונה דסורא
יותר מניכיהא .גס מדברי הרב המגיד שנת עטם אחר
כיון שאין ביד המלוה וכו׳ נראה לי דצא סל" כדברי
הרמנ״ן גם מר״ן ז״ל לא הטחיק אלא טטס המגיד ולא
טעם הרמב״ן כנראה דלית הלכתא הכי אלא דל׳ש
בדנכייתא לדסורא לטנין זה דכוצהו אחריות נפיצה טל
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איסור חמדת טמון
שאלה
אדם הרואה חפץ מסויים אצל חבירו ,ומעוניין לקנות אותו ממנו במחיר
מלא ,האם הוא יעבור על הלאוים" :לא תתאוה" ו״לא תחמוד" אם יבקש
מחבירו למכור לו את החפץ?

תשובה
א .ארם הרואה כלי נאה ,אתרוג ,לולב או דירה נאה של חבירו ובדומה,
ויודע שהם אינם עומדים למכירה ,וחושב בדעתו כיצד יקנה את החפץ
הזה מידי חבירו  -עובר בלאו של "לא תתאוה" ,אפילו אם דעתו לשלם
לחבירו מחיר מלא עבור החפץ ,ואפילו אם לא קנה לבסוף את החפץ הנ״ל.

ונראה ,שאם המתאוה מסתפק האם חבירו יתרצה למכור לו את החפץ
הנ״ל תמורת תשלום  -מותר למתאוה לשאול זאת את חבירו ,והוא רשאי
מלכתחילה לקנות ממנו את החפץ אם חבירו יסכים מיד למכור לו אותו.
אולם אם חבירו יסרב למכור לו בטענה שהחפץ הנ״ל לא עומד למכירה
־ אסור למתאוה להמשיך להפציר ולשכנע אותו עד שיאות לבסוף למכור
לו.ן
 --------------------------------------------מקורות ----------------------------------------------

ו.

מבואר ברמב״ם (פ־א מהל׳ גזילה הל׳ ט-יב) שכל אדם המתאוה לכלי מסויים השייך
לחבירו וכן המתאוה לביתו או לאשתו של תכירו וחושב בדעתו איך יוכל לקנות זאת

ממנו ואפילו בדרכי יושר וברצון הבעלים ,אולם המתאוה יודע בודאות שאין החפץ עומד
למכירה ,או שחושב איך יוכל לשכנע את הבעל לגרש את אשתו והוא יקחנה אח״כ
לעצמו  -עובר המתאוה בלאו דאורייתא של "לא תתאוה" כמו שנאמר בספר דברים (ה,
יח).
משפטי התורה  -א שפיץ ,צבי בן חיי□ יצחק עמוד מס (297הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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התורה

ב .אם המתאוה קנה את החפץ (שלא עמד למכירה) מיד חבירו ,אם חבירר
הסכים מיד למכור לו את החפץ  -אינו עובר בלאו של "לא תחמוד־,
אולם אם רק לאחר הפצרות רבות הסכים חבירו למכור לו  -עובר המתאוה
גם בלאו של ־לא תחמוד"2.
ג .הקונה בחנות חפץ מסויים ומתמקח עם המוכר על מחירו  -איננו עובר
על איסור 5.אולם אסור להכריח את המוכר ע״י הפצרות מרובות
במיוחד ,למכור לו במחיר מוזל שלא משתלם למוכר למוכרו במחיר זה.

ד .אסור לאדם מכובד ,שיודע שאגשים נמנעים מחמת כבודו לסרב
לבקשתו ,לבקש מאדם למכור או לתת לו במתנה חפץ פרטי השייך
לאותו אדם .כמו כן ,אסור לבקש מחבירו לפנימיה וכדומה ,שיתן לו חלק
מדברי מאכל שקנה או שקיבל מקרוביו וכיו״ב ,אם הוא יודע שרק מחמת
שלא יכול לסרב לו  -הוא יתן לו את המאכל .אולם אם יש ביניהם הסכם
 ----------------------------------מקורות ----------------------------------

 .2־"־אם קנה לבסוף את החפץ הנ״ל מחבירו לאתר שהפציר בו רבות ,אז אע״פ ששילם
לו בסף מלא תמורתו ,עובר הקונה מחמת עצם התמדה וההפצרה גם בלאו של "לא

תחמוד" שנאמר בעשרת הדיברות .אמנם לדעת הראב־ד [בהשגות בהלכה ט] האיסורים
הנ״ל שייכים רק אם חשב בדעתו לקחת את החפץ הנ״ל בעל כורחם של הבעלים ,או

שלקח אותם אח״ב בעל כורחם ,ואפילו אם שילם להם כסף מלא תמורתם .אבל אם חשב
רק כיצד לשכנע את הבעלים למכור לו את החפץ הנ״ל ,או אם לאחר שהפציר בבעלים

הם אמרו שמוכנים למכור לו  -לא עובר החומד על האיסורים שצויינו לעיל ,וע״ש גם
בהגהות מיימוניות (ס״ק ו) ובמנחת חינוך (מצוה לח ס־ק ב).

והנה השו״ע בחו״ט (סי׳ שגט סעיפים י-יב) נקט את דברי הרמב״ם להלכה והסכים עמו
שם הרמ״א לדינא .לפיכך ,מאחר שהרמב״ם ,רביגו יונה ,החינוך (מצוה תטז) ,השו״ע,

הרמ״א והסמ״ע הסכימו לדעה אחת  -א״כ ודאי שצריך להחמיר כדבריהם ,ועכ״פ מדין
ספיקא דאורייתא לחומרא.
.5

מבואר בראשונים שהאיסור של לא תתאוה הינו רק אם אדם מתאוה לחפץ של פלוני

וחושב איך לקנות אותו ממנו ,משא״ב אם חושב לקנות מחמת תאותו חפץ מסויים
שנמצא בחנות ועומד למכירה  -לכו״ע אין איסור בכך ,גם אם מפציר במוכר למכור לו
יותר בזול ,כדרך כל משא ומתן.
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רצט

 1Kעזבך מקובל אצלם ,שכל אחד מחלק עם חבריו את המאכל שקיבל ,הדבר

מותר4
—---------------------------------------- -מקורות -------------------------------------------
.4

והנה הוסיף בשערי תשובה (בשער שלישי אות מג) אליבא דשיטת הרמב״ם ,שהוא
הדין אם החומד הינו אדם נכבד שאם יבקש שימכרו לו או יתנו לו חפץ מסויים

במתנה לא יובלו בעלי החפץ לסרב לו  -אסור לו לבקש זאת מהם ,אא״כ הוא בטוח
שהנותן נותן או מוכר לו בנפש חפצה ומתוך שמחת הלב וע״ש.

כמו כן ,צריך להמנע מלהפציר במוכר למכור לו במחיר מוזל ביותר ,שלא כדאי למוכר
למכור במחיר זה ,והוא מתרצה לכך רק משום שאינו יכול לסבול את ההפצרות הרבות

של הקונה או שהקונה הוא אדם נכבד ואינו יכול לסרב לו ,כי בנידון כזה שמפצירים

למכור במחיר כה זול ,נחשב החפץ במחיר הנ״ל  -שלא עומד למכירה ,כמו אם מפציר

בו לתת לו אותו במתנה ,ושייכים לגביו האיסורים לא תחמוד ולא תתאוה.
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ושו״ת

סימן ל״א

הסו

בלקנות דאין באן איסור לא תחמוד ,בזה סגי גם בניחותא
דרוצה אני גרידא — .אמנם באנסוהו לקדש איכא ל״ת על

א □ T1A3.Wב בתולה נישאת ליום הרביעי וכו׳ ומדקתני

האשה שהרי מקבלת שמה דאישות ,והוא אינו מקבל כלום,

נישאת דזה הלשון מורה על מדעתה מבואר דגם

ואפשר דסבר הרמב״ם דלא שייך לא תחמוד .אלא על העושה

בנישואין בעינן דעתה דוקא וכן דייקו התום׳ בד״ה נישאת,

הקנין

ולא אמרינן כיון דלאחר קדושין הוא לא בעינן דעתה לענין

הנקנה איכא לא תחמוד ,ולהכי לא מתני בקדושין ,ולפי״ז אפשר

נישואין כיון דכבך נתקדשה לו מדעתה ,והכא משמיע לנו התנא

ליישב הא דאונם שותה בעציצו שכופין אותו לכנוס ,וקשה

דגם בנישואין בעינן דעתה ,והנה איתא דבקדושין דבע״ב אף

לשיטת בעה״ע היאך מהני אונס לקנות ,וכבר עמר בזה באב״ס

כשנתרצית לבסוף כגון שאמרה רוצה אני אמנם כיון שהיתה

סי׳ מ״ב ,וע״כ דשאני התם כיון שמחויב בזה מן התודד1 .

ע״י כפייה אפקעינהו רבנן לקדושין מיני׳ כמבואר ב״ב מ״ח

ד  ,HIDאו שפידסה נדה וכו׳ ,וקשה הא חזיא לנישואין דהיינו

ע״ב דאיתא שם רקיי״ל תלוהו תבין זבני׳ זבינא ומבואר

חופה ,והר״ן כתב דיש ילפי מזה דחופה היינו יחוד

ב״ק ס״ב דכל עיקרא דהאי דינא דר״ה זהו דוקא בשאמר

וכפירסה נדה טרם בעל פעם אחת אסור ביחוד׳ וא״כ לא חזיא
לנישואין ,ונראה כפשוטו דביון דתקנת חכמים שתהי׳ ביאה
ראשונה בכדי שיתברר בטענת בתולים ,וכשפירסה נדה א״כ
אין הנישואין האלה תברר על טענת בתולים להבי אין כאן

רוצה אני ,ומסיים הש״ס שם ב״ב דבקדושין אפילו בזה לא

הוי קדושין מטעם דעשה שלא כהוגן אפקעינהו רבנן לקדושין

8יני1./מ מבואר להלכה בשו״ע סי׳ מ״ב בביאור הגר״א ז״ל— .
ולפי״ז יש לעיין בנישואין באופן זה שאנסה לנישואין ולבסוף

חיוב נישואין.

אמרה רוצה אני אם בזה גם כן אפקעינהו רבנן מסעם שעשה

ה הריין הביא שיטת הראשונים שסברי דחופה לאו היינו

שלא כהוגן ,וצ״ע■ —

יחוד מהא דאיתא לקמן י״ב אלמנה מן הנישואין אין

ב יעז לעיין אם יש איסור לא תחמוד בקדושין ,או בנישואין,

לה אלא מנה אעפ״י שעדים מעידין עליה שלא נסתרה וכו׳

דהנה מבואר דפליגי הרמב׳־ם והראב״ד בפר״א מגזילה

אלמא דחופה לאו היינו יחוד — ,ונראה דהתם ע״כ יש לפרש

ואבדה בל״ת דהרמב״ם סובר דאף בשקנזז הדבר אמנם מפני

.

ולא

על

הנקנה — ,והחולקים

סברי

דגם

על

שבתחילה היתד .בכפייה לא מהני לתקן הלאו אף בשאמד
רוצה אני ,והראב״ד סבר דל״ת דלא תחמוד זהו בשלא אמר

רוצה אני .ולפי״ז יש לעיין בשקידש אשה בע״ב ואמרה רוצה
אני דהוי קדושין מדאורייתא אם עובר בלא תחמוד ולהראב״ד

יש להסתפק גם לדידן דהקדושין בטילין ומ״מ עבר בלא

רכל זה דהעדים שאמרו לא נסתרה אין להחזיקה לבתולה
בשביל זה מטעם דהכניסה לשם נישואין תעיד בההיפך שהיתה

סתירה וגם ביאה .וממילא ספיקא הוי ולענין ממונא מוקמינן
אחזקה .אבל הכניסה לשם נישואין תעיד שהי׳ גם חופה דהיינו

יחוד ,ומטעם זה מספיקא מחזקינן לה לבעולה ולנשואה גם כן— .

ו שם ג׳ נהגו לגמרי נעקרי ,ופירש״י ויתקנו ימים אחרים,

תחמוד ,וכדומה יש לענין נישואין ומקום הספק בזה מטעם

נראה כוונת רש״י בזה משום דבשעת הגזירה אפילו

דקניני אשה אינו דומה לשארי חפיצים שקונה עצם הדבר
קנין הגוף ,משא״ב קנין אשה משום דעצם הגוף אינו קנוי
לבעל ולא מידי שקיל מינה ,ורק זכותים יש לו בה ,וכמו״ש

לשנוי׳ ערקתא דמסאנא יהרג ואל יעבור וכבר כתב בזה
הגהת אשרי דלא שייך הכא ערקתא דמסאנא ,מטעם דהרי
כיון שיעקרוהו בי״ד א״כ ממילא ליכא איסור יעו״ש ,וזה

הדשב״א בחידושיו לקדושין בהא דהמקדש בהנאת מלוה דהרוחת

תמוה דלסי״ז בכל מקום יש לומר  pדבי״ד יבטלו מקודם

הזמן דלא הוי רבית מטעם זה דאין גופה קנוי לו .ולפי״ז

המנהג ומצאתי בפנ״י עמד בזה ,אבל נראה מה בכוונתו

אפשר דליתא בזה איסור לא תחמוד — ,אמנם מסתברא דזה
נכלל בזה שאסרה תורה לא תחמוד אשת רעך ,דלשיטת הרמב״ם

דהכא שאני דע״כ אין כאן כלל שום דין דהנישואין תהי׳ ביום

ד׳ ,דהיינו שלא בעינן יום ד׳ בעצמותו ,אלא העיקר שיום ד׳

ע״כ הפירוש בזה שאסור לו להשתדל שיגרשנה בעלה והוא

הוי סיבה לקביעות נישואין בו מפני שהוא יום שקודם קביעות

ישאנה ,וא״כ מבואר דיש בזה איסור הל״ת דלא תחמוד ,אמנם

בי״ד ,ולפי״ז אם נתקן שבי״ד יקבעו יום אחר לישיבתם

מסתבר דעל לאחר נישואין ליכא איסור לא תחמוד כיון דכבר

וממילא אם אחד יהי׳ מסוגל לקביעת נישואין ,ואין בזה
כלל הענין דלבטל המנהג — ואפשר שזהו גם  pכוונת רש״י.

משועבדת היא.
■-■..■I,
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בקדושין כשאנסוהו לקדש פליגי בזה הראשונים דלדעת

ז \UW׳ ד״ה ולידרש להו דאונס שרי וא״ת וכו׳ ותירץ

הרמב״ם הוי קדושין דבזה אוקמוה אדינה ,ובעל העיטור

ר״ת וכו׳ ביאור כוונתם דביאת נכרי אין זה בכלל

סבר דלא הוי קדושין ,מטעם דאנסוהו לקנות לא מהני .והנה
יש לעיין בהא דאנסוהו לקדש מדוע מהני הא מבואר בשס
דדוקא בהא דתליוהו וזבין מהני הא מבואר בש״ס דדוקא בהא
דתליוהו חבין מהני מטעם אונס דזוזי היינו שמקבל

עריות ,והא דאשה נהרגת בביאת בהמה ,אבל אין זה בכלל

לאותו עכו״ם כשנתגייר וכו׳ — ,ויש לעיין מדוע אינו מתיר

גם בקדושי אשה מטעם שמקבלת קדושיה,

ר״ת מטעם גר שנתגייר כקטן שנולד דמי ,וא״ב אין זה עכו״ם

שטר ,אמנם בזה עצמה דתיפוק עליה שמה
ואפילו בקדושי
דאישות גם זה נחשב לכסף וכמו שכתב השיט״מ שם ב״ב,
אבל באנסוה לקדש מדוע הוי קדושין הא אינו מקבל מאומה.

עצמו הבא עליה ,וע״כ צריך לומר דעיקר הסברא בגר שנתגייר

וכו׳ ההוא שלא מצינו לדונו בדיני ישראל על מעשיו הראשונים
מטעם דאין עליו דיני ישראל וחיובים מטעם זה דהשתנות

ואפשר שזהו סברת הבה״ע דאנסוהו לקנות לא מחני ..ואין

גופו ,אבל אין זה השתנות עצמי אלא השתנות זכיותיו ,דהיינו

לומר דהתם איכא הנאה אגב שמקבל החפץ ,דזה ליתא דע״כ

השתנות איכותי ולא השתנות גשמי ,נמצא בעצם המעשה אנו

דוקא בהנאה דקבלת זוזי אמרו חכמים כן ולא בהנאת קבלת

דנין שהוא עצמו עשה ,דק שאין ביר בי״ד לחייבו בזה ,אבל

ג

זוזי ,וזה שייך

עריות רק מגזירת הכתוב ,ואין בזה דינא דיהרג ואל יעבור— ,
וכתבו ומתוך כך התיר ר״ת לבת ישראל שהמירה וכו׳ לקיימה

—חפץ משום דהנאת הקבלה דזוזי זהו החפץ הטוב שבעולם

כל זה הוא במה שנוגע לעצמו ,אמנם הכא מה שנוגע להאשה

כמבואר בתום׳ ב״ב צ״ב בתום׳ שהובא שם דברי הר״ת,
וביותר דע״ב בקדושי אשה שאינו מקבל עצם הגוף רק זכותים

הנטמאת ע׳כ היא עצמה אותה האשה נטמאת לאותו האיש
בעצמו והיא אסורה לו— .

ובאונס כיון שיתחייב גם כן בחיובי דאישות מסתבר שאין
כאן הוכחה דלרצון כמו הא דתלויה וזבת"^-..,ואפשרי דסבר

ח

דברי ר״ת תמוה הרבה כאשר תמהו בתום' דממגפ״ש

הרמב״ם דדוקא בתלוה וזבין דאיכא על הקונה איסור לא
לא תחמוד ,בזה אמרינן דלא מהני רצון המוכר עד שיקבל
גם מעות ,דבלא זה אמרינן דחסר עדיין ניחותא מפני שזהו

חשיבה מדוע נאסרת אשה לבעלה על ידי נכרי — .ולדעתנו
נראה כך דסברת ר״ת ררק זרעי׳ דנכרי אפקרי׳ רחמנא אבל

לא עצם הביאה והרי זה בביאת שחוף ,דלענין לאסור אשה

גם דעת התורה דהרי איכא בזה לא תחמוד גם כן ,משא״ב

לבעלה נאסרת גם על ידי ביאת שחוף כמבואר סוטה כ״ו ע״ב,

אם ביאת נכדי אינה אוסרת מטעם דכביאת בהמה
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ועל כן הוקשה למדרש :מהיכן בא ז שהרי זו היתה מידתו תמיד ואיו שייך בזה
לשון ביאה׳ שהרי בזה היה עוסק תמיד .ותירץ ר ,לוי :מקבורתו של תרה
וז^זיה כיבוד אב׳ ואין זה חסד רק םידת הדין ,וכמו שהאריך המהר״ל״י ,עיין
בדבריו .ור׳ יוסי אמר :מהר המוריד .בא ,כי כל גסיון העקידה היה שהיה היפך
מידתו של אברהם ,להתאכזר על יצחק °7[ ,ואל תאמר שלא היתה זאת אכזריות
על יצחק ,שזכות היא לו בדבר שיהיה עולה לה /שהרי אמרו במדרשי 4שהיו
דמעות נושרות מעיניו של אברהם מחמת רחמנות אבא ולבו שמח לעשות רצת
קונו ,והטעם ,*08כי יצחק לא היה מצווה שימסור עצמו ,רק שעשה רצונו של
אברהם מחמת כיבוד אב ,כמבואר בזוהר ]56ועסק בדבר שהוא היסך מידתו
[ °7על כן נאמר בו  :80עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה *•] ,ועל כן כשחזר למידתו
לגמול חסד נאמר :ויבא .וגם דעת המדרש לפרש :ויבא — מתעורר אל העניו,

~

(כתי״ג)
כדברי הרמב׳ץ .ודו״ק.
—".
ה
במדרש  62שכל מי שהוא מברר מקחו של צדיק כאילו מקיים עשרת הדברות.
הנה מבואר במדרש  ,6°כי לא תחמוד הוא הדיבור האחרון מהדברות ,כי החומד
סופו לעבור על כל הדברות והוא שקול ככולם .ממוצא הדבר נשמע כי המקיימו ”*
כאילו מקיים כולם .והנה יש בכאן קושיא ,איך הורשה אברהם להרבות רעים על
עפרון ולבקש ממנו ,הלוא זה הוא לאו דלא תחמוד ,כמו שכתב הרמב״ם“ דמי
שהרבה על אחד רעים למכור דבר שלא היה בדעתו למוכרו זה חיסור ואסור.
אולם מערת המכפלה היתר .שייכת לאברהם באמת ,וכמו שכתב בזוהר" דעפרון
לא ידע כלל מה בתוכה ,דלית מלה אתגלייא אלא למאריה ,ואברהם ידע זאת
ששייכת אליו ועל כן עשה כמה פעולות לקיים ענין לא תחמוד  ,°9דהכוונה שיעמוד
כל אחד בגבול שלו ,ולא יכנס למה שאין שייך אליו ,והיינו דאמרינן  :97כל התורה
מפני דרכי שלום ,ועל כן במקח זה של אברהם קיים כל עשרת הדברות ,מאחר
(כתי״ג)
שהדיבור לא תחמוד שקול כנגד כולם.
 .58ב״ר פנ״ו ,י״א.
 .57המאמר המוסגר כך הוא בכת״י.
 .56תסא״י סמ״א.
 .*58מפרש הטעם ,למה היתד ,אכזריות ולא זכות ,כי לא היה מצווה וכר ,ואברהם ידע זאת.
 .59ח״א ,ק״ג ,א .ועיין תנדב״א רבא פכ״ו .ועיין לעיל ,וירא מאמר י״ב ,ובשמ״ש בא קס״א,
 .61היפך מידתו ,שהיא חסד — אהבה,
 .60בראשית כ״ב ,י״ב.
בשם אביו זצ״ל,
אברהם אוהבי (ישעיה מ״א ,ח׳).
 .63פסיקתא דר״כ פכ״א ,י״ז; וכן במדרש הגדול (יתרו) ,העובר
 .62ב״ר פג״ח ,י״ב.
על לא תחמוד עובר על עשרת הדברות .ועיין זוהר (זז״ג ,ע״ח ,ב) וזוהר וזדש (תרומה,
נ״ה ,ב) :ומהאי אתי בר נש למעבר על כולי אמירן .השווה מהר״ל (גבורות ה׳ סס״ו):
עשרת הדברות בסופם לא תחמוד ,שהחטא של תאוה התחלת כל החטאים ,והפייט יסד:
אלד ,המצות בלא תחמוד כלולים ,לומר לך שכל המצות הם נכללים בלא תחמוד ,שאם עובר
 .*63בתורה שלימה (יתרו) מביא בשם בית
חטא לא תחמוד הוא בא לכל החטאים .ע״כ.
המדרש ח״ו ,בשם מדרש מלך המשיח  :וחתם בדבור לא תחמוד ,שכולם תלויים בו ,לרמת
 .64פ״א מהל׳ גזילה ואבידה
כי כל המקיים מצוה זו כאילו קיים כל התורה כולה.
 .66פי׳ לפצות כווגת מצוה זו .ועיין תגדב״א רבא
 .65ח״א ,קכ״ז ,ב.
הל״ט.
 .67גיטין נ״ט ,ב .פי׳ שכל
סכ״ו :לא תחמוד קיים אברהם אבינו וכו׳ אם מחוט וכר.
אחד ימצא בגבולו ובגדרו .ועיין זוהר ח״א ,ס״ו ב :ומה אתן לו שלום ,לאתחברא כל
חד בדוכתיה.

נאות הדשא  -א בורנשטיין ,אברהם בן זאב נחום עמוד מס (35הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

'נדיב

דז־ט סי׳ ב

לדיינו דייני דודאי דאין כח ביד נ״ד להחזיק ביד הגוי קרמו
לעולם שלא תחזור 'למוכר אחר מימח הגוי דמה בחס יפה
להתנות הפן התקנה .וחזי הוית בהיותי באזמיר יע״א שער
היוצא מתחת יד גוי אחד שקנה חזקת חצירו מישראל
המחזיק אשר בקשו מאת השופר אופן נאות להיות המכר
החליפי אשי לא תחזור אליו אחר מיתת הגוי והוא כתוב
מרב ספרא דוקנאה רב הונא חברין הרב המובהק כמהר״מ
.,,קריספין ז״ל בעל p׳ מיס קדושים  .וזה נוקחו לפנינו עדיס
ובו׳ באה האשה פ׳ ובעלה פ׳ והודו וכו׳ אין לקחו סן מה
מהגר פ׳ בהלואת חן וחקר חוב גמור ומלוה זקופה ונתחייבו
האשה ובעלה הס׳ לגדל פרע הסן הבז׳ להחוגר הס' ,וב״כ•
כאשר תשיג ידם לפרוע  .והיה לבאר שבמבוי פ' בחצר פ׳
יש להס חזקה ידועה והודו האשת ובעלה הבז' איך משכנו
אח כל כח וזכות החזקה הנז׳ להתוגר הנז׳ בעל המעות
בעד החוב הכז׳ ובתחייבו האשה ובעלה הבז' שלא יהיה להם
ולב״כ שוס כח לתבוע חזקה משום שוכר כל ימי היותה
ממושכנת ביד הנר הנז׳ וגס נתחייבו האשה ובעלה הס׳
שלא למכור חזקת החצר לאחרים וסילקו ידיהם ויד ב״כ
וכו׳ וכאשר יקיימו מצות פריפה החוב הס' להגוי הס'ולב'כ
תחזור החזקה להם ונתרצה הגוי בעל המעות הס׳ שאפילו
אס לא תהיה שוה החזקה הס׳ למחצה לשליש ולרביע מהחוב
הבז׳ שלא יתבע מאתם אפילו פ״ק והתחייבו האשה ובעלת
הס ,שבכל עת וזמן אשר ירצה הגוי להתפרע סן החוב הכז׳
ויתבע מאסם למכור החזקת הס׳ לאחרים מחויבים הס לכתוב
ולחתום שער מכירת החזקה הס' לשם ישראל הקיבה אשר
ינחר הגוי בו בפרק בלי איחור ועכוב כלל והכל באחריות
וכו' פ״כ תורף השער והכאני המצאה הלזו דבכה״ג דאין
באן מכר אף שימות הנר זכות החזקה תהיה נזרעו
והעתקתי נוקת השער הזה לעת הצורן :

ד

סימן

עאלה

גוי שהי״ל מרחף והשכירו לגוי אחר לזמן שנה
אחת ואמ״ל המשכיר לשוכר שאם בחון זמנו יגמור
למכור סחורותיו שבתוכו וירצה להשכירו לאחר ט״ס זמנו
שלא ישכרוהו כ״א לראובן אהובו ואחר מבור ד׳ חדנדם
שנתרוקן פרהדור המרחף הבז' ולא היה צרין לו כ״א מה
שלפנים אמר הגוי להסיסיר שלו להשכיר הפרוזדור הס׳
וציוה לו שילך בתחילה אצל ראובן ואס ייצה הוא לשוכרו
יתנכה לו ואס לא ירצה ראובן שישכרנו לשמעון והלך ובא
אצל הסוחר הס׳ ואמ״ל שראובן לא רצה ונתנו לשמעון ואחר
יעים שהלן ובא לעיר הנוי המשכיר ראשון הלן ראובן
ובתרעם עמו על השוכר גוי שציוהו שלא ישכרכן כ״א לר׳
והלן והשכירו לשמעון והלן אצלו קובל ומתרפס שעבר על
ציווי והשיב לו שק עשה ושלח הסרסור ולא רצה ראובן
לקחתו וכיחש ראובן שלא דיבר עמו הקרקור וקראו לסיסור
ומפחד הסוחר הכחיש את ראובן שכבר שאל לו ולא רצה
קו״ד עם שרצה הגוי השני להוציא לש׳ וליתכו לראובן לא
לצה ראובן בכן אלא ששכרו לקוף זמן שכירות הגוי דהיינו
לשנה שכיה  .וכשקרב הזמן הלן שמעו' אצל הגוי בעל
המרחף לשוכרו מאסו לשכת שכיה והשיב לו הגוי כבר שכרתי
כל המרחףמבית ומחץ לר׳ ונבא זמנן צא מן המקום אז
מלן שמעו׳ אצל מוה״ר נר״ן והוליך עדים על שכירות
המרחף ובנה בתוכו ועשה שער חזקה כמנהג ושוב הזמינו
לראובן לדין דעבר על לא תחמוד לשכור מקום שהוא דר
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שם וראובן הביא להקרקור שבתחילת היה השכירום לו
והעיד כן הקרקור בב״ר שכן היה ציווי נוי השיני \< fשהוא
לא מצאו לראובן ואמ״ל שלא רצה ושאל מאחו.הרב נר״ו
שאם היה שואל לר׳ והיה רוצה בו היה משכילי לשי והשיב
לא היה משכירו לשום אדם בעולם כי כן היה התנאי נינו
ובין בעל המרחף ושוב' אמרו שאביו של הקרקור אמר
שדברי הגוי על ראובן היה אחר שהשכירו לש׳ והיו מרננים
על ראובן פל שלקח המרחף הם׳ מש׳ ונכנס בחוט .הפל
אלה -יורינו המורה הדין עם מי1ע3שכמ״ה
הנהמה שמען שמעון שעבר ש׳ על לא תחמוד
לענ״ד נראה דאין כשכירות איסור דלא תחמוד
דלא אקר רחמנא אלא במכר וכקראדכתיב בית רען ועבדו
ושורו וחמורו שחומד ומפציר בו לקנותו וכן פקק הרמב״ם
ז״ל והעור ח״מ סי' שכ״ע כל החומד עבדו או כיסו שלי חנירר
והרבה עליו רעים והפציר בו עד שלקחו הרי זה-עובר בלא
שיקנה החפז שחמד ומשעה
מחמי׳‘ ואיבו עו3י נל^ו
שהתאוה בלבו האין יקנהו עובר בלא חסאוה וגס בלא תחמוד
כשקונהווכחב שם העור דאינו גזלן ליפסל מדאורייתא ממ״ש
בפ״ק דמציעא לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו ועיי7
שם בחוק' ובדכ״ה לסנהדרין שכתבו וכן הוא האמת וכ!כ
דעת הנמק’ ,וכמ״ש הרב כנה״ג 3ח״מ סי׳ ל״ר נמצא דאפי׳
בחמדת הקניה איכא מאן לסבר דאינו עובד אם יהיב דמיה
ולהראב״דאסאמר רוצה אני אינו עובר ולא משתמיע שוס פוקק
לומר דגם בחומר בית השכורה לסבירו עובר בלאו וה״ע-דלא
אקר הכתוב כל הכי כ׳א דומיא ראשה דלא שח־ .בה שכירות
אלא קניה והוא מילהא נעעמא כיון .לשכירות דרכו .הוא
לבא בחליפות דלשנה או לחדשים יבקר זה יוצא הה נכנס
מלבד דלא שיין חמדה דחצר דקיימא לאגרא הוא ובידו לקחתו־
בשכירות כשיוצא הראשון ,דכן דרן .השכירות דהיושב בבית
או בחנות בשכירות כששוכר אחרה הייט שגירשו המשכיר
מביתו ראשונה והשכיר לאחר או שהניחה נמצא דכן היא
דרכה של שכירות וכן מגישים בכל יום ומעולם לא שמעט מי
שפרכק זו בלבד כשאין המשכיר רוצה לקלק לשוכר ובא אחר
ומוקיף על השכירות כדי שיוציאט והולך .השוכר וצועק בב״ד
היו מכריזים רבע הדור בק״ק להזהיר שלא להוסיף על שכירות־
הבתים וחנויות כדי שיוציאנו הגוי לשוכר ומעולם לא שמעט
ולא ראינו להעניש לשוס אדם אס לקח ביתו או חבות שחבירו
דר בה כי אס אמרו בלא תחמוד גמור דקניה דבלא רמזה
משמע להו ומשו״ה קיל איסורו והוי מדבריהם כ״שלבשכירומ
דאפילו איסור דדנריהם ליכא .־ אשר מסינה זאת עמדו
ותקט הגאונים הקכמות החזקות בשכירות במי הטיס כמבואר
בתשי׳ הרב גו״ר וש״ם דאי הוי אסיר ליעול בית שחביכו
דר בה למאי הוצרכו הקטת החזקות וכן מהבאר מתשובת
החשב״ץ בח״ב סי' ס״א על הסכמה שהסכימו ששום יהודי ־
לא ייסיף לשכירות בית וחטת דפקק דאס לא שנסיף על
השכירות יכול להוציאו והיינו משום דהסכימג שלא .יוסיף
ואפ״ה אס לא הוסיף ליכא שוס איסור יע״ש נרו״ק:
נאמר דאם פלע מאיקור לא תחמוד משום דהוי
<׳
שכירות אכתי לא אפרק מאיסדלעהמ״ב דפסק העור
בח״מ סי׳ רל׳ז משם ר״ת דאם רצת ■לשכור קרקע .אג
מעלעלין ובא אחר וקדמו נקרא רשע ואם כבר זכה הראשון
ובא אחר ונעלו הוי נזל וכמ״ש מהר״י אדרבי בסי׳ ש״ן
ומהישד״ם בח״מ רכ״ע-ועיי׳ למורי הנאוו מר; אבא ז״ל בחק״ל
ח״מ ח״א קי׳ ק״ג דהכריח דרשע מקרי אפי' בדבר הניקוז
לזמן אבל אין מוציאים מידו וכן הסכים שם בקי׳ ק״ח בבא י
ליקח אחר שנשלם זמנו של ראשון דכקרא רשע וע״ש בקי'
ק״דוק״ה על דברי הרב ב״ר ז״לבכיון לקנו תג״כ דהוי הב׳ישע
ועיי׳ להקמ״ע ומרן החגי״ב ז״ל דצרין להכרת 33״כ שמאה
מעשה רשע וה״ה לכ״ד .
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נמי ליכא צמיחש כלל בנ״ר ומלבד דמנואר נצזאלה
דנניקר שטרוחי של שמעון במרתף הפז׳ היה בפרוזדור
לבד ותוכיוא המרתף השאיר הגוי לעצמו וראובן מה ששכר
צחה הוא המרחף והפרוזדור והרי הוי שכר כל קרקעותיו
דקי״ל בח״מ סי׳ קע״ה דמכר כל שדותיו אין בו דיכא דבר
מלרא ועיי' למורי' הגאון מ״א ז״ל שם בסי׳ קכ״א אי בעי׳
כל שדותיו או חיי מינייהו סבי וכל חכם לב מיניו יחזו דכ’ר
עדיף מב' שדוח וכמו שכן ראיתי להרב פ״מ ז״ל בח״ב סי׳
ס״נ שכתב דכיון דנוי לקיו כל הניח טלו ושמעון אינו ריצה
אלא אבליצה א״כ הו״ל כההיא דמוכר כל שדותיו דלית ביה
דינא דבר מצרא וה״ה הבא מכח התקנה שלא יהיה גדול■
כהומכח המצרן יע״ש וה״ה ניר לנ״ד לעמן עהמ״ב• וכמו
3כן' לאיתי לרבני קישטא זיל הובאו דבריהם בחק״ל ח״ע
ס״א דקל״ז ע״ב שהביאו ראיה מדברי הרב פ״מ אלו לרין
פני המ׳ב ובלקח ב' שדות ליכא דיניו דעהמ״ב ואף שרבני
איכדירניז׳ל חלקו עליהם כבר חזרו והשיבו עליהם לקיים
ובריהם הראשומס וגם מורי הגאון מרן אבא ז״ל הסכים
לדעת רבני קושנוא דבכה״ג ניחא לדין המה״ב והביא ראיה
מדברי הרדב״זה״ח ח״א סי׳ קכ״ע שכתב דאפילו רוצה היאשץ
לשכור הכל ביחד אין כאן משים עהמ 3 -שהרי שמעון אינו
אספך אלא בבית שדר בה לנד ואין המנהג לחלוק השכירות
כלל יע״ש וכן הסכים מ״מ הרב ב״כז״ל ה״ד הרב זכור לאברהם
והדבאהל יצחק סי' ק׳יוה״ת לניד כיון שראובן בא לשכור
המרחף לולו מבית ומחוץ וש׳ לא היפך כ״א בפרוזדור אף
אס ירצה עתה לשכור הבל ביחד אין כאן פהמ״ב כיין שלא
היה דל כ״א נפת!דור ואין המנהג לחלוק השכירות אפ״ג
דחדנן דבנ״ד חילק השכירות והשכיר לש׳ בתחילה הפרוזדור
הא לאו מילתא חת לא מיקרי חילוק השטרות מאחר דכא
השטר פנימיות המרחף לאחר ",אלא השאירו לעצמו שהיה
צריך לו אבל כשבא להשכיר אין המנהג לחלוק להשכיר החצי
לאחד והחצי לאחר והוא פשיע דממעשה הראשין אין ראיה
דגם בנדון הרוב"! הכ-י הוה פובדא ושמעין היה דר בבית
לבד והיינו ודאי שהשאיר' השאר לעצמו ואפ״ה כתב דאין
המנהג לחלוק השכירות .ואף ומורי הגאון מ״א ז״ל שם האריך
להביא ראיות לנ׳ר למיחש ננשום פהמ״ב המעיין בדבריו שם
«־ראה ואותם החילוקים שחילק בנ״ד לא שייכי בנ״ד וכעין
נ״ו ליצא פהמ״ב:
זאת אמינא ולא מסתפיצא דמי שירצה לומר דכפין
נ״ד דאיכא אישיר פהמ״ב הוי מוציא לעז על הראשונים
לקדושים אשר בארץ המה דלא השגיחו לפנים בשוס זמן
ע״ז ומעשים בכל יום בשכירות הבתים שרובם ככולם הס
מהגויס זה נכנס חה יוצא ועל הרוב מה שמסלק הגוי לשוכר
 $הבית היינו ע״י פיתוי ישראל אחר ואפילו לדפת ר״ת
שפסק העיור בשמו דנם בשטרות איתא לדין עהמ״ב היינו
לזמנו והשוה שטרות למצר ולא להפקר ומציעא דהוה שכיח
 ,niלמיגר 6בל בזמנינו זה דלא שטחי בתים ומנויות למיגר
אין קפק דהוי כהפקר ומציעא דאף הניטלת אחר המהפך
ליכא משוס עהמ״ב תה היה להם לתרבגיס הקודמים שלא
להרהר ולעכב על גוי שבא ליקח בית שחבירו דר בו כיון
דהוי כהפקר שאיגס מלויס בתים לשטר וכל הזרת לקדום
ולזטת מותר כננ״ש המיס׳ יהיא״ם נרפ״ג וקידושי׳ ואף אס
הדבר ספק הרי מלינו למורייס והיש״ד־״ל סק״גיהרב ככה״ג
בהגג״י אות ג׳ שכתבו ראם הרגי שקנה הוא בזול שאיכו
מוציא לקנותו במקום אחי היא שנוי במחלוקת אי איכא
.מהמ״ב■ והא נמי דכותא אי הוי דבר שאינו מוציא נמקים
אמר צמיהי צשמו ובמעשיו ובמקומו והורה לכו מרן החביב
שם דביק דאיכא פלוגשא אוקי נברא אחזקתיה יע״ש וכ״ש
אי מוען שהמוכר לא רצה לימנו ליאסי[ או מענה אחרת
שאס היה כדבריו איני נקרא ישע דכאמן אפילו אס המוכר
כישי יא’ 1לליל אפילו שבועה וכמי׳ש הכנת״ג שם אוח ך׳

ערד
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ובנ״ד הרי בא מעון דאפילו בתחנה כשהשטרו לש׳ התנה
עם הקוחר אם אינו רוצה בו ראובן אף אס לא היה נמצא
עדות פ״ז כבר נתבאר והוא כאמן כ״ש בנ״ד דהעיר הסרסור
כן והרי אין לך כלא רצה ליחכה לראשץ גדול מזה וגלא״ה
נמילתא דאיסונא אדם כאמן על עצמו יותר מק׳ עדים
כמ"ש היא״ש בחשו׳ .ואף למ׳ש הרב כנה׳ג והקמ״ע בקי׳
שפ״ו דבעינן דהבעל לא רצת ליחכה לראשון ונתנה לו בלי
תביעתו הרי סמא בידיה ומצי מעין דנתכה לו בלתי בקשתו
ונאמן כדאמרן כיון דאין לחיינו שבועה ונמצא מעם כעיקר
להרבניס שקדמונו דלא הוו משגיחי בשכירות בתים וחנויות
מצד זה ולא היו נזקקים לכך כיון דמדינא ,אין להוציא מיד
השני דלא חשיב דהפך בה הראשון ולשכה שכיה לא היפך
ולקרותו רשע אינו בא מידם דעצי פעיר נפשיה בעילא
כל דהו וקי״ל דהוא נאונן היו מניחים אוהו נינו לבין קונו
אם פשע להיציאו שלא כדת והרבה ראיות יש מדברי הפיסקים
לזה ומעולם לא ראינו לשום פוסק דחשש לתא בעמן שבירות
פוק חזי להרב כנה“ג ז״ל בת' ח'מ ח"א ק״מ וח״ב סי׳ כ״ג
ולא חשש להא כלל גם הרב אהל יצחק נסי׳ פ״ד נשאל
בישראל המשכיר ביתו השכורה לראובן לשנה לשמעון שכתב
דהראשין קודם שאינו יכול להשכיר בתוך זמן השכירות יפ״ש
ולא אתי עלה מטפס מהמ״ב ועם שהרב קאי למכין להוציא
מידו דהא ליתא במהפך בחדרה מ ׳מ לא פרכס כלל
מצד זת ודוק :
שראיתי למהיש״ך בח׳בסי׳ קמ״ט דמי שקנה קיקע
י במקום שישראל מחזיק בו שכתב דאף אס לפי
ההסכמה החדשה הופר מ״ע עבד על לא מחמוד ורשע מיקרי
דהוי פהמ״ב וכו׳ הרי מדברי הרב ז״ל שתים זי שמענו הפך
מאי דפשיט לן יאיכא איסור דלא תחמוד ואיסור דעהמ״ב
כבד הרב משנה למלך בפ״א מה׳ גדלה כתב ע״ד ויש לפקפק
בהוראה זווהיכן מציגו שלא יוכל ליקח בית שישראל דר נס
ע״כ הרי דאפילו בשוכר מחזיק תמה הרב על מהיש״ך דל
דהוא דבר תמוה והיינו ודאי מהטעמים שכתבנו .וכן ראיתי
למורי הרב ז״ל בס' פכי מנין לדכ׳ה דסכהדרי' שהליץ בעד
מהיש״ך דלא כתב כן כ״א משוס שהוא בעל החזקה דהוא
כקרקע ושייך שפיר עתמ״ב ולא משום שטרות לבד יע״ש
הרי ומורי הרב דל קפקיק ותני דאין בשכירות הכי סרי
איסורי ועיין מחלוקת ר’ח עס הרא״ש בקנה קרקע מהגוי
ונתן המצות ולא כתב שטר ובא אחר והחזיק דלהרא״ש אינו
נקרא ישע פקקו הטור בקי׳ קצ״ד ועיי׳ למהרשד״ם קי׳־
רכ״ה ומהרימ״ע ח״אקי׳צ״ה ומהרד״ךבית ל״א :
ראיה ממה שרמזתי לעיל ממאי דחזיכן לגאוני בתראי
שעמדו ותקנו הקכמית החזקות בכל תוקף כמובא
בספר גו״ר ח״מ כלל י' סעיפיה וענפיה ובם׳ עבידח משא
הסכמות עירנו דאחר דלא היה ביד הרבנים לככב מצד
הדין להבא ליכנק בבית שהיה דר ישראל אחר בכח ב״י יפת
הקכימו תקנה חדשה ויזכה הדר בבית הנוי .נ' חדשיםחזקת
לשלא יוכל שוס ישראל אחר להוציאו וכתכו כח מקפיק לבעל
החזקה כדין קרקע להחשיבו כבעל הבית ובכן לא יוכל
שוס יהירי לשכור ביתו אבל כל עוד שאינו מחזיק הדר
בתוך הבית מיתר גמור ליכנק לשם והוא פשוט דאין לכר
כ״א הסכמית החזקות ותו לא מידי:
אחיכן עליה והאי שיכר שני מטעם חים יגמ״ה ז״ל
שהביא מור״ה בח״מ סי' רל״ז דאין לשמיר בית שישיתי׳
דר בתוכה כ״א אחי שכה מיציאתו הנה מלבד דבבאר הגולה
יו״ד  ,'PPשל״ר שהובאו כל חרמי רגמ׳ה לא הזכיר בזו חרם
כ״א תקנה ולו יהי דהיא בחרם כבר כתב יש״ל •דל בחשו׳
קי׳ ל״ו ומקנה זאת לא נתפשטה במקומותינו וכ״ש בעירנו
דאין לנו אלא תקנת החזקות דוקא ותו לא  :׳ ׳
זאת הדבר הוכרע מצד עצמו דאין לה מקום לחול בפירינו
דהא עיקר התקנה בהניחה דקניח אחר לאת ישראל מתוכה
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שאלה :חומד ומתאוה בחפץ חבירו לא לצורך עצמו רק כדי לקיים בו איזו
מצוה ,אם שייכי בי׳ לאווי דלא תחמוד ודלא תתאוה.

?—תשובה :גם בחומד בחפץ חבירו לצורך מצוה בלבד ,כשופר לולב מצה ואפי׳

ס״ת תפילין ומזוזה שאינן ראוים רק למצוה ,עובר על לא תחמוד ולא תתאוה.
אמנם אם בעל החפץ חייב לתת חפץ ההוא לחבירו לקיים בו מצוה ,נראה דלא
שייכי בי׳ לאוי הנ״ל .גם בחומד בחפץ חבירו לצורך עצמו אינו עובר רק בחפץ
שאינו עומד למכירה והוא מפציר בחבירו למוכרו לו .אינו עובר בלא תתאוה רק

בגומר בדעתו לפצור בחבירו ולא להרפות ממנו עד שימכרנו לו( .שם סי׳ מ״ג.
מקורות :ברכות י״א .מנחות ע״ב .ירושלמי פ״ק דברכות ה״ה .מכילתא יתרו

בפסוק לא תחמוד .פי׳ מרכבת המשגה שם .חינוך מצוד! תט״ז .דרך פקודיך מצוה

ל״ח .שו״ת מחנה חיים ח״ב חאו״ח סי׳ ל״ב .ס׳ תולדות שמואל מצוד ,ל״ח סי׳ א׳
אןת ו? רמב״ם פ״א מה ,גזילה ה״ט ,טור ושו״ע חו״מ סי ,שנ״ט סעי ,י׳—י״ב.

סמ״ע סי׳ רכ״ח סק״ח .מג״א סי׳ תרג״ח סקי״ב וסי׳ תרע״א סק״א .שו״ת מנחת
אלעזר ח״ב סי׳ ל״ח .דעת קדושים הל׳ מזוזה סי׳ רצ״א סק״ב .שו״ת מחנה חיים

ח״א סוס״י כ״ט .ר״ה ו׳ .ערכיו ט״ז .:רמב״ם פ״ו מה׳ דעות ה״ז).

בחבירו ליתן לו דבר משלו במתנה ,אם עובר בזה משום לא
שאלה :מפציר
?????.
..........־*■3־
תחמוד ולא תתאוה.
תשובה :אדם נכבד לא יבקש מחבירו ליתן לו מתנה עכ״פ ממידת חסידות

ובמפציר בחבירו ליתן לו במחלוקת שנוי׳ אם עובר משום לא תחמוד אפי׳ באינו
נכבד( .שם סי׳ מ״ג אות י״א י״ד וסי׳ מ״ד .מקורות :שו״ת ארץ צבי סי׳ ג׳ אות ו׳

וסי׳ ד׳ .שערי תשובה לרבינו יונה שער ג׳ אות מ״ג .רמב״ם פ״א מה׳ גזילה

ה״ט—י״ב .ספר המצות ל״ת רס״ה רס״ו .ספר המצות הקצר למדן החפץ חיים
חלק הל״ת מצור .מ׳ .מרכבת המשגה על המכילתא ,יתרו ,בפסוק לא תחמוד .סמ״ג
לאוין קנ״ח .ב״מ ה׳ .:סנהדרין כ״ה :תוס׳ ד״ה מעיקרא).

שאלה :איש ירא וחרד נתבע למשפט בערכאותיהם ע״י יהודי פורק עול וניתן

הפסק שלא בנוכחותו כי עליו לשלם כל סכום התביעה עם רבית כפי שנקצב שם,
אם מותר לשלם הרבית ,שאם לא ישלם יבואו מבית המשפט למשכן בחנותו וזה
יתפרסם בעתון ויגרום להשמצת שמו וכתוצאה מכך לחירום מסחרו.
תשובה :מותר לו לשלם הקרן עם הרבית( .שם סי׳ נ״א .מקורות :פסחים כ׳.:

מתני׳ פ״ח דתרומות מ״י י״א .רמב״ם פי״ב מה׳ תרומות הל׳ ד׳ ה׳ .קרית ספר שם.
ב״ק קט״ו .:רמ״א יו״ד סי׳ ק״ס סעי׳ ט״ז .שם סעי׳ ה׳ ובדרכ״ת שם סקכ״ז).
נועם  -יח כשר ,מנחם מנדל בן יצחק פרץ (עורך) עמוד מס (329הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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ראש הישיבה * גדרי הזזיוב בנוטל מנוון שאינו טלו

משום צד ,לפי שבשלשה דרכים אלו יחמסו בני אדם זה את זה ,פרטן הכתוב כולן והזהיר בכל
אחד בפני עצמו וכו׳ ,והוא לאו הניתק לעשה ,כלומר שישיב החמס אשר בכפיו וירצה את
חבירו על שהקניטו והכעיסו ,וכבר הודיעונו וכרונם לברכה (ברכוה לב ).שגדול כח בעלי תשובה
וכו" .הרי שלתיקון החטא בעי גם שירצה את חבירו על שהקניטו וכו׳.
ומה מבואר החילוק בין גזלן לחמסן ,שבודאי גם כשרוצה לשלם אסור ,אלא שהלאו דלא
תגזול הוא רק כשאינו נותן תמורה ,אבל איסור לחודיה איכא גם כשנותן תמורה.

והנה המקנה (בקונשרסאחדוןאהסחסי׳כחד״האובחמס) ,הביא את קושיית הב״י על הטור סי׳ לח שכתב
דחמסן הוא גזלן מדבריהם ,מהא דהטור סי׳ שנט הביא את לשון הרמב״ם בהל׳ גזילה
מ״אה״גו) שאפילו נתן דמים והפציר עד שמתרצה הרי עובר על לא תחמוד .וכתב המקנה ,שכמו
כן קשה על הרמב״ם עצמו ,שכתב בהל׳ עדות «די ה״ד) ׳וכן כל העובר על גזל של דבריהם הרי
הוא פסול מדבריהם ,כיצד החמסנים והם הלוקחים קרקע או מטלטלין שלא ברצון הבעלים
אע״פ שנותנין הדמים הרי אלו פסולין מדבריהם׳ .וקשה למה קרא לו גזל דבריהם ,הא עובר
על לא תחמוד.
ותירץ המקנה ,דס״ל להרמב״ם דאינו עובר על לא תחמוד עד שקנה אותו קנין גמור להיות
שלו ,כדמשמע מלשונו וכמו שהביא הטור משמו שאינו עובר בלאו עד שיקנה החפץ
שחומד ,ר״ל שיעשה בו קנין כגון שנתן דמים ואמר הנגזל רוצה אני ,וקי״ל תליוהו וזבין זביניה
זביני ,או אפילו לא אמר רוצה אני וקנה בשינוי מעשה ,אבל אם לא אמר רוצה אני ולא קנה
אותו בשינוי מעשה אינו עובר על לא תחמוד וכו׳ ,ואם כן חמסן שלא ראינו שקנה אותו בשינוי
הוא בכלל הגולנין מדבריהם .וכ׳ שם דלפ״ז צ״ל דאיכא בגזל תרי לאוין ,אחד על הדמים ואחד
על החפץ ,דלא תגזול עובר על דמים אפילו אינו קונה החפץ ,ולא תחמוד עובר על החפץ
בשעה שעושה בו קנין ,ומשמע להו לאינשי דוקא בלא דמים אבל האמת הוא שעבר על לא
תחמוד בשעת קנין אפילו נתן דמים .וכתב שמה שכתב הרמב״ם בסוף דבריו דחמס הוא גזל
דבריהם ,היינו באופנים שפירש שם ,כגון שגזל קרקע או חטף מטלטלין ,כיון דבקרקע אינו
קונה אותה כלל וכן מטלטלים בשעת חטיפה אינו קנין ,מש״ה אינו פסול אלא מדבריהם ,ע״ש.

איסור לא תחמוד
טו .שיטת הרמב״ם ש׳לא תחמוד׳ ו׳לא ונתאוה׳ הם שני לאוין

הרמב״ם בספר המצוות (ל״תרסו) כתב :׳שהזהירנו מהשים מחשבתנו לחמוד מה שיש לאחינו
ולהתאוות בו שזה יהיה מביא לעשות תחבולה לקנותו .וזהו לשון האזהרה שבאה
בזה הענין ,אמרו ולא תתאוה בית רעך ודברים ה יי ואין השני לאוין אלו בענין אחד ,אבל הלאו
הראשון והוא לא תחמוד מזהיר שלא לקנות מה שיש לזולתנו ,והלאו השני מזהיר אפילו
להתאוות בלבנו לבד .ולשון מכילתא (מכילתא דרשב״י שמות כ יד) לא תחמוד בית רעך ,ולהלן הוא
אומר ולא תתאוה בית רעך ,לחייב על התאוה בפני עצמה ועל החימוד בפני עצמו .ושם אמרו
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מנין שאם התאוה שסוסו לחמוד שנאמר ולא תתאוה ולא תחמוד ,מנין שאם חמד סופו לגזול,
תלמוד לומר וחמדו שדות וגזלו .וביאור זה ,שאם ראה דבר יפה אצל אחיו ,אם גברה מחשבתו
עליו והתאוה בו עבר על אמרו יתברך לא תתאוה ,ואם תתחזק בו אהבת הדבר ההוא עד
שישתדל להגיעו אצלו ולא יסור מחלות פניו ולהכביד עליו שימכרנו לו או יחליף אותו אליו
במה שהוא יותר טוב ממנו ויותר שוה ,ואם הגיע אל בקשתו הנה כבר עבר על לא תחמוד גם
כן אחר שקנה הדבר שהיה לחבירו ולא היה רצונו למכרו אבל הכביד עליו והערים עד שלקחו
ויהיה שלו כבר עבר על שני לאוין כמו שביארנו .ואם נמנע האיש ההוא מלמכור אותו או
להחליפו לאהבתו בדבר ההוא ,הנה הוא יקחהו באונס והכרח לחוזק אהבת הדבר ההוא בנפשו
ויהיה אז כבר עבר על לא תגזל גם כן .והבן זה הענין בסיפור אחאב ונבות .הנה התבאר לך
ההפרש בין אמרו לא תתאוה ובין אמרו לא תחמוד׳.

C
li

ובהלכות גזילה ואבירה (פ״אה״ס-יב) כתב הרמב״ם :׳כל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו
של חבירו או כל דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו והכביד עליו ברעים והפציר בו עד
שלקחו ממנו ,אף על פי שנתן לו דמים רבים הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר לא תחמד וכו׳,
ואינו עובר בלאו זה עד שיקח החפץ שחמד כענין שנא׳ לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת
לך הימור שיש בו מעשה .כל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו וכל כיוצא בהן משאר
דברים שאפשר לו לקנותן ממנו כיון שחשב בלבו היאך יקנה דבר זה ונפתה לבו בדבר עבר
בלא תעשה שנא׳ לא תתאוה ואין תאוה אלא בלב בלבד ,התאוה מביאה לידי חימוד והחימוד
מביא לידי גזל שאם לא רצו הבעלים למכור אע״פ שהרבה להם בדמים והפציר ברעים יבא
לידי גזל שנא׳ וחמדו בתים וגזלו ,ואם עמדו הבעלים בפניו להציל ממונם או מנעוהו לגזול
יבא לידי שפיכות דמים וכו׳ ,הא למדת שהמתאוה עובר בלאו אחד והקונה דבר שהתאוה
בהפצר שהפציר בבעלים או בבקשה מהן עובר בשני לאוין לכך נאמר לא תחמוד ולא תתאוה
ואם גזל עבר בשלשה לאוין׳.

op

והרב המגיד (נזילה ה״י) כתב ,שלדעת הראב״ד מם ה״נו ,הובא לקמן! דהא דעובר ב׳לא תחמוד׳ אינו
אלא כשלא אמר רוצה אני ,איסור ׳לא תתאוה׳ הוא שיתאוה לקנות בדמים שלא ברצון
הבעלים.

ובשו״וג הרא״ש מלל צה הי׳ אן כתב :׳ועתה אבאר דין גזל קרקע .כך הוא האמת ,דשלש עבירות
הן בענין גזל ,הראשונה במחשבה ,שמתאוה בלבו לממון חבירו ,והשניה בדיבור,
שמדבר ,אילו היה אותו הממון שלו ,והשלישית במוציא מחשבתו ודבורו לפעל והולך וגוזל
ממון חבירו.
*
ובסמ״ג ממצות ל״ת קנחו כתב על דברי הרמב״ם ׳ולא יתכן לומר כן ,כי כן כתוב בדברות לא תחמוד
אשת רעך ולא תתאוה בית רעך ,ולפי דבריו החמיר בבית מבאשת איש ,אלא החימוד
והתאוה הכל אחד וכן פירשו אונקלוס לא תרוג ,וכן ונחמד למראה מתרגמינן דמרגג למיחזי,
וכז פירש רבינו שלמה כי הכל אחד׳.
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טז .אם עובר כ׳לא תחמוד׳ כאשר נותן דמים

בגט׳ סנהדרין מה ):׳תנא הוסיפו עליהן הגזלנין והחמסנין וכו׳ ,החמסנין מעיקרא סבור דמי קא
יהיב אקראי בעלמא הוא ,כיון דחזו דקא חטפי גזרו בהו רבנן׳ .ובתוספות וד״ה מעיקרא)

׳ואם תאמר וליפסול מדאורייתא דקא עבר אלאו דלא תחמוד ,ויש לומר דלא תחמוד משמע
דלא יהיב דמי ,וכי יהיב דמי ליכא לאו דחימוד כלל .ואם תאמר והא אמרינן בפ״ק דבבא מציעא
נה >:לא תחמוד בלא דמי משמע להו ,משמע לאינשי דוקא הוא דמשתמע כך ,אבל הם טועים,
דלא תחמוד הוה אפילו בדיהיב דמי .ויש לומר דמשמע להו דקאמר ,ר״ל נמי דכן הוא האמת.
ועוד י״ל דהכא הכי קאמר ,דמי קא יהבי והיו מפייסים אותם עד שיאמרו רוצה אני ,אם כן לא
עברי אלאו דלא תחמוד׳.
מבואר שנחלקו שני תירוצי התוספות .שלתירוץ הראשון דוקא בדלא יהיב דמי עובר ב׳לא
תחמוד׳ .אולם לתירוץ שני של התוספות גם בדיהיב דמי עובר ,אלא שאם אמר ׳רוצה
אני׳ אינו עובר.

והנה התוספות בב״ק (סב.ד״החמסן> כתבו :׳וכשלא אמר רוצה אני כדמפרש .אבל מן התורה אינו
פסול אלא היכא דלא יהיב דמי ,אבל היכא דיהיב דמי כשר אע״ג דלא אמר רוצה אני,
ואע״ם שעובר על לאו דלא תחמוד ,הא אמרינן בפרק שנים אוחזין (כ״ע ה >:לא תחמוד לאינשי
בלא דמי משמע להו .וההיא דסוף מכילתין נב״ק קיע ).דמייתי מחמס בני יהודה דאפילו היכא
דיהיב דמי הוה כאלו נוטל נשמתו ,לאו דרשה גמורה היא אלא אסמכתא בעלמא ,דחמסן דקרא
היינו גזלן דלא יהיב דמי׳.
אם טעו אינשי ועברו על לאו אינם נפסלים מחמת כך לעדות

ובדרוש וחידוש רבי עקיבא איגר (סנהדרין כה :חוד״ה מעיקרא) כתב ,שמדברי התוספות בב״ק מבואר
דלא תחמוד היינו אף בדמים ,וחולקים על תירוץ ב׳ בסנהדרין ,שהרי בב״ק כתבו
להדיא דבאמר ׳רוצה אני׳ אף מדרבנן כשר ,והחמסנים דקתני בברייתא היינו בלא דמי.
וכתב ,שהתוספות בב״ק לא חשו לקושייתם בסנהדרין ,מפני שביארו הגם׳ בסנהדרין ד׳מעיקרא
סבור דמי קא יהיב׳ ,היינו דכשר ,מחמת דלא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו.
והיינו ,כי אף שלפי האמת גם בדיהיב דמי עובר ,מ״מ לא נפסלו לעדות ,משום שלאינשי משמע
דבלא דמי בלבד אסור.

וכה״ג כתבו התוספות בפרק המניח (נ״ק ל :ד־ה וחכמים אומרים) והרא״ש (ב״ק פ״ג סי׳ ש ר׳לא תשימון׳
לאינשי במלוה ולוה משמע ,ולהכי לא מפסלי הערב והעדים של שטר שיש בו רבית.
חזינן להדיא דאף שבאמת עוברים העדים מדאורייתא על לאו דלא תשימון ,כדתנן ׳אלו עוברים
בלא תעשה המלוה והלוה והערב והעדים׳ ,מ״מ כיון דלא משמע לאינשי שיהא בזה איסור
דאורייתא ,לכך לא מפסלו מדאורייתא.
וביותר ,שהתוספות שם בעצמם הביאו ראיה לתירוצם ,מהך דלא תחמוד לאינשי בלא דמי
משמע להו ,הרי להדיא דהתוספות עצמם מפרשי דבאמת בלא דמי עובר מדאורייתא
בלא תחמוד .ורק כיוז דלאינשי לא משמע להו לא מפסלי בהכי.
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וכ״כ בהגהות מיימוניות מ-אמגזינהואבידהה״נו) ,וז״ל :׳והיינו חמסן ,ואע״ג דלא פסלינן ליה לעדות
אלא מדרבנן כדאיתא פרק זה בורר ,היינו טעמא שאין סבור לעבור בלאו דלא תחמוד
אלא בלא דמים ,כדאמרינן פ״ק דב״מ לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו ,פירוש ,להו
בלא דמי משמע ,אבל לפי האמת לא תחמוד בדמים׳.

גם בשו״ת מהרי״ל וסי׳  ,ftוראה גם נחלקות סי׳ קמה וסי׳ רא) כתב ׳וכן עדי ריבית מכשרינן מטעם דלא
תשימון לאינשי במלוה ולוה משמע להו ,וכן לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו,
אלמא דהיכא דמצי למידן להו שלא כיוונו להרשיע והיה בעיניהם היתר ,לא פסלינן להו ,וכן
מסיק הרא״ש וסנהדרק פ״ג סי׳ ז ,ב״ק פ״ג סי׳ ח)׳.
אם לחרמכ״ם ׳לא תחמוד׳ הוא דוקא כלא דמים ,או שכך משמע לאינשי

וכן יש להוכיח בשיטת הרמב״ם .שבהלכות גזלה (פ״אה״נו) כתב שעובר ב׳לא תחמוד׳ גם בדיהיב
דמי ,והקשה בערוך לנר (סנהדרין כה ):הלא הרמב״ם עצמו כתב בהלכות עדות <פ״י ה״ד> דחמסן
דיהיב דמי לא הוי אלא מדרבנן ,ומשמע שאינו עובר ב׳לא תחמוד׳ .ולהנ״ל מבואר לנכון ,דאף
שעובר מן התורה ,מ״מ כיון דלאינשי בלא דמי משמע ,אינו נפסל מן התורה ,דהיכא דמצי
למידן להו שלא כיוונו להרשיע והיה בעיניהם היתר ,לא פסלינן להו.
אך צ״ע ממה שכתב הכסף משנה (פ״י מעדות ה״דן וז״ל :׳תנא הוסיפו עליהם הגזלנים והחמסנין,
ומקשה גזלן דאורייתא הוא ,ומוקי לה בגזלן דרבנן .ומדפרכינן הכי בגזלן ולא בחמסן,
משמע דמדרבנן הוא דפסילי .ואע״ג דבפ״ק דמציעא <ה >:אמרינן לא תחמוד לאינשי בלא דמי
משמע להו ,דמשמע דלאינשי משמע אבל קושטא לא הוי ,כבר כתבו התוספות די״ל דהכי
פירושו דמשמע להו וקושטא הכי הוי נמי׳ .ומשמע שבאמת ׳לא תחמוד׳ הוי דוקא כשאינו נותן
דמים.

והכסף משנה לשיטתו בב״י (חו״מ סי׳ לדו שהקשה למה חמסן אינו פסול מן התורה ,והרי איתא
בש״ס לא תחמוד משמע לאינשי בלא דמי ,ומדקאמר ׳משמע׳ מדוייק שהאמת אינו כן,
ותירץ כתוספות בסנהדרין ׳דמשמע להו דקאמר ר״ל נמי רכן הוא האמת׳.

והבית שמואל הקשה על הב״י :׳איני יודע מה קשה ליה ,דהא עכ״פ משמע לאינשי בלא דמי
ואינו פסול ,וכן ס״ל להרמב״ם דכתב דעובר על לא תחמוד וס״ל חמסן מדרבנן פסול,
וע״כ היינו טעמא ,דהוא סבר לא תחמוד בלא דמי משמע ,וכן משמע בתשובת ריב״ש וסי׳ שיא)
והביא הבית יוסף שם׳ .וא״כ הב״י שהקשה ,על כרחך שאינו מסכים עם דין זה שאם משמע
לאינשי שאינו עובר לא מיפסל ,ולכן הוכרח !בכסף משנה] לפרש שהרמב״ם ס״ל כתירוצא קמא
של התוספות בסנהדרין ,שבאמת לא תחמוד בלא דמי דייקא.
אולם בלחם משנה שם <פ״י מעדות ה״דן כתב על דברי הכסף משנה ׳ואני אומר דאי אפשר לומר
שסובר רבינו כן ,דבפרק ראשון מהלכות גזלה כתב דאפילו נותן דמים עובר על לאו דלא
תחמוד ,וכן התירוץ בתרא שתירצו התוספות דהיו מפייסים אותו עד שיאמר רוצה אני ,אי אפשר
גם כן שרבינו סובר כן ,דשם כתב הרב המגיד בדברי רבינו דאפילו שיאמר רוצה אני עובר על
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לאו דלא תחמוד .ואולי יש לתרץ דלא כתב שם הרב כן אלא כשהפציר הרבה והרבה עליו
רעים ,אבל אם לא הרבה עליו רעים והפציר הרבה ואמר רוצה אני ,אינו עובר ,וסובר רבינו
כתירוץ בתרא דתוספות׳.

ולכאורה היה אפשר ליישב את קושיית הלחם משנה בפשטות כדברי הראשונים הנ״ל ,רכל
דטעי ביה אינשי לא נפסל לעדות מן התורה ,ועל דרך שכתבו בלאו ד׳לא תשימון׳
דלאינשי במלוה ולוה משמע ,ולהכי לא מפסלי בהכי ,אף שבאמת עברו העדים מדאורייתא על
לאו דלא תשימון ,אפ״ה כיון דלא משמע לאינשי שיהא בזה איסור דאורייתא ,לא מפסלו
מדאורייתא .רכל היכא דמצי למידן להו שלא כיוונו להרשיע והיה בעיניהם היתר ,לא פסלינן
להו.
אם לא ידעו שיש שום איסור במעשה אינם נפסלים כלל

ונראה בדעת הכסף משנה והלחם משנה ,שחילקו בין ׳לא תחמוד׳ ל׳לא תשימון עליו נשך׳.
וזהו על דרך שכתב במשנה למלך «״ד ממלוה ולוה ה״ו> בשיטת התוססות לחלק בין ריבית
דלא משמע ליה איסורא כיון דמדעתיה יהיב ,לבין לא תחמוד ,דשאני היכא שהם יודעים שיש
איסור באותו מעשה ,כגון חמדה ,אלא שהם מחלקים מדעתם דהיינו דוקא בדלא יהיב דמי ,אז
הוא דפסילי מיהא מדרבנן ,אבל היכא שהם טועים דמעולם לא נאסר להם איסור זה ,אז אפילו
מדרבנן כשרים ,דומיא רעדי רבית .וכתב שכעין חילוק זה חילק מהר״ש הלוי ,הובאו דבריו
בתשובת בעל פני משה (ח״ג סי׳ נח) ,וסיים ׳וההיא דהמלוה ברבית נמי יודע הוא שהרבית אסור
אלא שטועה דהוי דוקא על כרחך אבל מדעתיה לא ,ומש״ה פסול מדרבנן דומיא דחמידה ,וכר,
דאי לא תימא הכי א״כ העובר על אחד מהחוקים לא יפסל משום דלא משמע ליה איסור׳.

ולפ״ז י״ל שכעין זה הוא גם דעת הכסף משנה ,אלא שהוא סובר שאם מצד הדין לא תחמוד
גם בדיהיב דמי אלא שאינשי טעי ,מאחר והם יודעים שיש איסור באותו מעשה אלא
שהם מחלקים מדעתם דהיינו דוקא בדלא יהיב דמי ,בזה מן הדין לפוסלם גם מן התורה ,משא״ב
בלא תשימון עליו נשך ,שהם טועים שמעולם לא נאסר להם איסור זה ,בזה גם הכסף משנה
יודה שכשרים כמבואר.

1

והנה בשו״ת פנים מאירות ניז״א סי׳ כוו כתב ׳תמיה לי טובא ,דפסק המחבר בשו״ע חו״מ סי׳ לד סעי׳
י) דמלוה בריבית קצוצה פסול מדאורייתא ,וקשיא לי הא אמרינן בסוף פרק ארבעה ראשי
שנים הם ,דחשיב שם אלו הפסולין המשחק בקוביא ומלוה בריבית ,ופירש רש״י מלוה בריבית
לאו גזלן דאורייתא למיפסליה משום אל תשת עד חמס ,דהא מנפשיה יהיב ליה .והתוספות
כתבו דאפילו בריבית קצוצה נמי לא משמע לאינשי איסורא כשנותן לו מדעתו ,וא״כ היה להם
להזכיר חילוק זה .וביותר תמיה לי על הב״י דהסכים דהערב והעדים כשרים מטעם ד׳לא תשימון
עליו נשך׳ משמע להו לאינשי במלוה ולא בעדים וערב ,וכן כתבו הש״ך והסמ״ע (ס״קנס ,ולפי
דברי התוספות כיון דמלוה בריבית נמי לא משמע ליה לאינשי לאיסור ,יש להכשיר גם מלוה
בריבית ,ועכ״פ גבי ערב ועדים היה להם לפסול מדרבנן ,ומסתימת הפוסקים משמע דאף מדרבנן
העדים כשרים׳.

נזר התורה  -יח קובץ עמוד מס (215הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

נזר החורה

רטז

* אלול תשס״ח

ולכאורה לפי החילוק הנזכר של המשנה למלך לא קשיא מידי ,מפני שבזה גופא טעו אינשי,
שהם יודעים שיש איסור רבית ,רק הם טועים וחושבים שכשנותן לו מדעתו אין
איסור ,והרי זה דומה ללא תחמוד כמו שכתב שם במשנה למלך ,ומן הדין לפוסלם.

ונראה כמו שכתב בספר זרע יצחק (בסנהדרין כה ):על דברי הרמב״ם בהלכות עדות דמלוה בריבית
קצוצה פסול מדאורייתא ,וכתב שדעת הרמב״ם דבריבית לא טעו אינשי ,שלא כדברי
התוספות במשנה .אמנם בלא תחמוד גמרא ערוכה היא דטעו אינשי ,וכך הסברא נותנת דבריבית
לא טעו דסתמא כתיב את כספך לא תתן ,מכל מקום ,אמנם לשון חמדה משמע בלא דמי ,ע״ש.
[וראה מה שנשא ונתן בזה כבבא מציעא וה.]):

והנה הסמ״ג (ל״ש קנח) הקשה על דברי הרמב״ם מ״א ממילה ה״ט> ורבי אליעזר ממיץ (יראים השלם סי׳
קנוס שאף על פי שנתן לו דמים רבים עובר ב׳לא תחמוד׳ ,׳שהרי בפרק זה בורר (סנהדרין

כה ):אומר דחמסן שנותן דמים אינו פסול אלא מדברי סופרים׳ ,ומחמת קושיא וו כתב שיש
לפרש ׳בלא דמי משמע להו׳ שכך הוא האמת .וכן כתב הסמ״ע גבי חמסן ,דלא תחמוד בלא
דמי משמע ,וכתבו התוספות שכן האמת.6

.6ובשו״ת יוסף אומץ (סי׳ קא) כתב :׳ראיתי להרב הגדול מהר״ם גאלנטי ז״ל (בספר קרבן חגיגה סי׳  )0שהביא

דברי הסמ״ג (לאוין קנח) על מה שאמרו בגמרא ׳לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להר ,דמשמע דהאמת אינו
כן דאפילו עם דמים עובר בלא תחמוד ,ובפרק זה בורר אמרו דחמסן דיהיב דמי אינו פסול אלא מדברי סופרים.

ויש לפרש בלא דמי משמע להו וכן הוא האמת ,עד כאן לשון הסמ״ג .וכתב עליו הרב הנזכר וז״ל :ולעניות דעתי
אין הקושיא קושיא כלל ,דלפי דלאינשי כפי טעותם אינם עוברים בלאו דלא תחמוד ,להכי אינם פסולים מן

התורה ,כההיא דאמר בהנהו קבוראי שקברו את המת ביום טוב (סנהדרין כו ,):שלא ראו לנדותם ,דמשמע להם

דמצוה קעבדי ואינו במרד ,והיינו הא דהכא ,דלפי דלאינשי לא משמע להו דעברי אלאו דלא תחמוד ,כי להו

משמע בלא דמי ,להכי מן התורה כשרים וכר .הגם שהתוספות פירשו כסמ״ג לתירוצא קמא ,עם כל זה האמת
אתנו׳.
ואח׳׳כ כתב :׳ויש להעיר על הרב ז״ל ,דבביאורי מהר״ר אייזק שטיין הנדפסים אצל הסמ״ג כתב תירוצו ,והקשה

על הסמ״ג מאי קשיא ליה ,שמא משום הכי כשר מן התורה הואיל ושוגג הוא ומבין ׳לא תחמוד׳ בלא דמי ,כמו

שפירשו התוספות בהדיא פרק אידהו נשך (ב״מ עב .ד״ה שטר) וגם הוא עצמו לקמן ,כשהעבירה אינה כל כך

ידועה וקרוב העושה להיות שוגג שצריך להזהירו ואח "כ יפסל .וי״ל שדעת הרב המחבר הואיל והתם תניא הוסיפו

עליהם החמסנים וכר ,משמע בכל ענין שהוא מדרבנן ,אפילו אם התרו בהם ,עכ״ל .עיניך תחזינה מישרים רכתב
תירוץ הרב המג״ן בדרך קושיא על הסמ״ג דמאי מקשה ,ופריק לה דהסמ״ג לא ישר בעיניו תירוץ זה .והרב המג״ן
היה לו להקשות מדברי הסמ״ג שהקשה מהר״ר אייוק .וגם נעלם מהרב ז״ל שכך כתבו התוספות במציעא דף עב
שרמז דבריהם מהר״ר אייזק כמו שנאמר׳.

וראה בנחלת דוד (ב״מ ה ):שכתב על דברי התוספות שם ׳דעת התוספות דלא תחמוד גם לפי האמת הוא בלא
דמי ,כמו שכתבו המפרשים .והוכיחו כן התוספות מסוגיא דפרק זה בורר (סנהדרין כה ,):עיי״ש בתוספות ד״ה
מעיקרא שהקשו וא״ת לפסול מדאורייתא משום דקא עבר אלאו דלא תחמוד ,וע״ז תירצו ב׳ תירוצים ,האחד דלא

תחמוד לאינשי כר וכן הוא האמת ,וזהו שיטת התוספות דשמעתיז ,ועוד תירצו לחלק בין אם מפייסים אותם עד
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יז .הגדרת הלאוין דלא תגזול ולא תחמוד

בגמ׳ ב״מ « kאיתא ׳אלא הא דאמר רב הונא משביעק אותו שבועה שאינה ברשותו ,נימא
מיגו דחשיד אממונא השיר אשבועתא ,התם נמי מורה ואמר דמי קא יהבנא ליה .אמר

שיאמרו רוצה אני דאז לא עברי מדאורייתא ,ובין אם לוקחים שלא ברצונם כלל דאו עברי מדאורייתא אף דיהבי

דמי.

והנה הרמב״ם (פ״א מגזילה ה״ט) כתב להדיא דלא כהתוספות ,דאף דיהבי דמי ומפייסים אותם עד שיאמרו רוצה
אני ,אפילו הכי קא עברי על לא תחמוד מדאורייתא .ולכאורה תקשה ליה קושיית התוספות ,כיון דלא סבר כהנך

ב׳ התירוצים שכתבו התוספות.
אך באמת עיקר קושיית התוספות דשם תמוה מאוד ,דמאי קא קשיא להו דלפסול מדאורייתא ,דהא כיון דאמרינן

דלאינשי משמע דלאו דלא תחמוד הוא בלא דמי ,אף שלפי האמת הוא עובר אפילו אי יהיב דמי ,מ״מ כיון
דלאינשי משמע בלא דמי והם סבורים שאינם עוברים בלאו לכך לא מפסלי לעדות מדאורייתא .וכה״ג כתבו
התוספות (ב״ק ל :ד״ה וחכמים אומרים) והרא״ש (סי׳ וז> בפרק המניח דלא תשימון לאינשי במלוה ולוה משמע

ולהכי לא מפסלי בהכי ,הרי חזינן להדיא דאף דבאמת עברי העדים מדאורייתא על לאו דלא תשימון ,כדתנן אלו

.עוברים בלא תעשה המלוה והלוה והערב והעדים ,אפילו הכי כיון דלא משמע לאינשי שיהא בזה איסור דאורייתא,
לכך לא מפסלו מדאורייתא.

וביותר תימה ,שהתוספות עצמם בפרק המניח הביאו ראיה לתירוצם מהך דלא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע
להו ,הרי להדיא דהתוספות עצמם מפרשי דבאמת הוא עובר מדאורייתא בלא תחמוד ,רק כיון דלאינשי לא משמע
להו לא מפסלי בהכי .ובמהרש״א בסנהדרין כתב דהתוספות רפרק המניח אזדא לפי תירוץ השני ,ולא דק ,דבאמת
ע״כ התוספות דפרק המניח לא סברי כשום אחד מהתירוצים שכתבו התוספות דמסכת סנהדרין ,דאם לא כן לא

הוי מייתי ראיה כלל מהא דלא תחמוד ,וזה פשוט ומבואר.

ובמהרש״א שם בסנהדרין הרגיש קצת בזה דקושיית התוספות אינה קושיא ,ולכך רצה להסב כוונת התוספות

בקושייתם לומר דהכי קא קשיא להו ,דנהי דלא מפסלו מדאורייתא ,מ״מ כיון דעבר על לא תעשה מדאורייתא,
אם כן עכ״פ היה להם לחכמים לפוסלו כמו כל הנך דתני במתניתין דהוי נמי בכהאי גוונא ,עיי״ש .ובאמת רחוק

לפרש כן כוונת התוספות.

אך אם נאמר כדבריו דכן הוא כוונת התוספות ,עם כל זה אני אומר דאין זה קושיא כלל .חדא ,דאין לדמות גזירות

חכמים זה לזה כדאמרינן בכמה דוכתי ,ועוד ,הא הגמרא עצמה מפרשת שם הטעם דלהכי לא גזרו מעיקרא בהן
משום דהוי סכרי דהוא אקראי בעלמא ,ורצונה לומר דהוי כמילתא דלא שכיחא ולכך לא חששו רבנן לגזור עלייהו
שיהיו פסולין .ועוד ,דהא חזינן לפי האמת גבי עידי ריבית דלא גורו בהו רבנן כלל ,וכמו שכתבו התוספות בם׳

המניח והרא״ש שם ,וכן פסק להלכה בשו״ע ,ועיין ש״ך (חו״מ סי׳ נב ,ויו״ד סי׳ קסא) ,וא״כ גם זה אינו קושיא

כלל.
לכך צדקו דברי הרמב״ם דפסק דלא כהנך ב׳ תירוצים של התוספות וכו׳ ,וכן פסק בשו״ע (חו״מ סי׳ נט) כהרמב״ם.

והא דכתב הרמב״ם (פ״י מעדות ה״ד) והובאו דבריו בשו״ע (סי׳ לד סעיף יג) וז״ל :׳אבל העובר על גזל של
דבריהם כגון החמסנים הם פסולים מדבריהם׳ ,לאו למימרא דאינו בלאו ,רק כוונתו שהוא גזל מדבריהם ,ור״ל
דמדאורייתא נהי דעובר בלאו ,מ״מ אינו מחויב להחזיר הגזילה דתליוהו וזבין זביניה זבינא ,ומדרבנן עשאוהו

כגזל שיהיה חייב להשיב לבעליו ,ולכך קרי ליה הרמב״ם גול מדבריהם ,כן כתב בתומים ונכון הוא .ודברי הכסף
משנה הם תמוהים ,גם דברי הסמ״ע בסי־ לד (ס״ק לב) ובסי' שנט וס״ק יד) סתרי אהדדי־.

נזר התורה  -יח קובץ עמוד מס (217הרדפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

נזר התורה ☆

ריח

אלול תשס״ח

ליה רב אחא מדיפתי לרבינא והא קא עבר על לאו דלא תחמוד ,לא תחמוד לאינשי בלא דמי
משמע להר .ובתוספות מם ד״ה בלא) ׳וא״ת תיפוק ליה מלא תגזול ,וי״ל לעבור עליו בשני לאוין
וכו".
שיטת התום׳ דכלאו הניתק לעשה ליכא נפק״ט לשני לאוין

והקשה בערוך לנר (סנהדרין נה >:לפי מש״כ התוספות בריש פרק איזהו נשך (ב׳־מסא .ד״ה לפטה דלכך
מוקמינן לאו דלא תגזול באם אינו ענין אעושק שכר שכיר לעבור עליו בב׳ לאוין ,ולא
מוקמינן על לא תגזול גופא ,משום רעל לא תגזול אין לוקין ,דניתק לעשה .פי׳ שאם ניתק
לעשה ,ליכא נפק״מ אם איכא ב׳ לאוין ,והיאך כתבו כאן לעבור עליו בב׳ לאוין .ותירץ ע״פ
הר״מ הלוי שהובא בריטב״א (מכות פז ).שפירש דהא דאין לוקין אגזילה ,היינו משום שצריך
לשלם ,וא״כ גם משום לא תחמוד אין לוקין מהאי טעמא ,וא״כ קושית התוספות במקומה
עומדת .וי״ל דר״מ סובר כתירוץ השני של התוספות בסנהדרין ,דלפי זה לא צריך כלל להך
תירוצא דלעבור עליו בב׳ לאוין ,וזהו שיטת הראב״ד מ״א ממילה ע״ש דכתב דאין לוקין אלא תחמוד
כיון דמשלם ממון ,ומ״מ לא קשיא לדידיה לאו דלא תחמוד למה לי ,די״ל דאתיא לאומר לא
רוצה ,כמ״ש הראב״ד גופא שם .אכן לשיטת הרמב״ם שם דלא תחמוד שייך גם בדיהיב דמי
ובאמר רוצה אני ,קושיית התוספות בכאן במקומה עומדת ,דלא שייכי בו תירוצי התוספות
כמובן.

1

ובשו״ת פנים מאירות מז״א טי׳ ט) כתב ׳וגם ראיתי מה שכתבו התוספות ריש בבא מציעא <ה :ד״ה

בלא) ,וא״ת תיפוק ליה מלא תגזול ,וי״ל לעבור עליו בשני לאוין ,ורבים נתקשו בזה,
דהא כתבו התוספות ריש איזהו נשך דלא מוקמינן בלאו יתירה אגזל משום דלא לקי וכו׳ ,נראה
דאין כאן קושיא ,דהתם מקשו התוספות דמוקמינן אכובש שכר שכיר ,משום דבענינא דשכיר
כתיב ע״ו ,ומקשו התוספות דטפי הוי ליה לאוקמיה אגזל גופיה ,ותירצו דיותר מסתבר לאוקמיה
אכובש שכר שכיר ,דנכתב באותו ענין ,משנוקמיה אגול ,כיון דלא לקי ,אבל באמת אי לא היה
שכר שכיר בזה הענין ,יותר מסתברא לאוקמי בגזל בלאו יתירה אף דאין לוקין ,משנוקמיה על
לאו אחר דלא נכתב בהאי ענינא כלל .ולפי זה ניחא בלא תחמוד דמיותר לגמרי ,ויותר מסתברא
לאוקמיה על לא תחמוד גופיה שעובר בשני לאוין ,משנוקמיה על לאו דלא כתיב בהאי ענינא׳.
ועוד כתב בפנים מאירות ׳דאף דגזל ניתק לעשה ,אבל לא תחמוד לא ניתק ,דאף שמחזיר הגזל,
מ״מ עובר על לא תחמוד ,דהחומד מביא לידי גול .ואמרתי דבר זה אתי כתנאי ,דפליגי
אביי ורבא בסנהדרין אי בעינן רשע דחמס .דאביי סבר מומר להכעיס פסול ,דלא בעינן רשע
דחמס ,ורבא מכשיר ,דרשע דחמס בעינן .ונראה דפליגי בזה ,אי לא תחמוד בלא דמי משמע.
ראם האמת כן הוא ,א״כ חמסן דיהיב דמי אינו פסול מן התורה ,וחמסן דקרא היינו גזלן שנוטל
בלא דמים ,כמו שכתבו התוספות ,א״כ קרא רעד חמס מיירי בלא דמי ,וא״כ דוקא היכא דנחשד
על דמים הוא דפסול ,אבל אם אינו נחשד על דמים ,כשר להעיד .אבל אביי סבר כהתירוץ השני
של תוספות ,דלא תחמוד לפי האמת אף בדמי אסור ,וא״כ חמסן ,אף דיהיב דמי פסול מן
התורה ,א״כ עד חמס ,אף שאינו חשוד על ממון ,פסול ,ולכך לא בעינן רשע דחמס ,ר״ל שנחשד
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על דמי ,ומשומד להכעיס פסול׳ ,עכ״ל .וע״ש מה שהביא מתשובת בית יעקב נסי׳ קיג> שפילפל
ג״כ בסוגיא זו.
אפשר לדרוש לאו יתירא משום שגזל וחימוד הם שני לאוין נפרדים

ועוד נראה לתרץ ,דהא דכתבו התוספות בפרק איזהו נשך (כ״ע סא .ד״ה לעכור) שאם אין לוקין לא
מוקמינן בלאו יתירה ,אין זה אלא בענין דמשתעי שם דגזל ילפינן מרבית ואונאה ,דהתם
מכיון שלא מתחדש בתוספת הלאו מידי ,אין לאוקמי לאו דלא תגזול ללאוי יתירה ,שהרי גם
מצד הילפותא ,הלאו הוא על מה שרוצה להרבות לעצמו ולחסד לחבירו ,וגם מצד לא תגזול
כן הוא ,ומאחר ולא לקי ,אין מקום לדרוש בלאו יתירה ,משא״ב בלא תחמוד.

.6

ובביאור הדברים נראה דבתוספות (ב־מס ד״ה למטרו הקשו על הא דאמרו בגט׳ לעבור עליו בשני
לאוין ,ולוקמיה בגזל גופיה ולעבור עליו בשני לאוין ,ותירצו משום דלא לקי אלאו
דגזל משום דניתק לעשה ,אבל כי מוקמינן אכובש שכר שכיר באם אין ענין ,לקי שפיר .והקשה
במהרש״א רהא עושק נמי לאו הניתק לעשה הוא ,דכתיב והשיב את הגזילה או את העושק,
ועי״ש מה שתירץ.
והנה איתא בגמ׳ ב״מ (קיא ).רבא אמר זה הוא עושק זה הוא גזל ,ולמה חלקן הכתוב ,לעבור
ד׳־ה למה חלקן! ׳לאו משום דכתיב גזל ועשק ששינה
עליו בשני לאוין .וכתבו התוספות
בלשון דייק ,אלא משום דכתיב תרי לאוין .ותימה ,בשלמא הכא חילקן כדי לעבור עליו בשני
לאוין ,אבל גבי אשם גזילות ,למה נכתבו שניהם או בגזל או עשק׳.

op

וכתב בשו״ת פנים מאירות (ירא סי׳ ט> שתחילת דבריהם יש לפרש כפשוטם ,דלא ניחא להו
לפרש דדייק רבא מדשינה בלשון ,רהא כתבו התוספות ריש איזהו נשך ס :ד״ה למה חלקם!
וא״ת למה שינה בלשון וכו׳ ,וי״ל כיון שהוצרך שני לאוין ,אורחא דקרא לכתוב לשון משונה
שהוא נאה יותר ,עכ״ל .א״כ אזלו לשיטתם דלא דייק רבא מדשינה בלשון ,משום דאורחא
דקרא לכתוב בלשון משונה ,אלא ע״כ מדכתיב תרי לאוין ,וזה פשוט וברור וכו׳.

1

והנה על הא דהקשו התוספות מס) בהא דמסיק בגט׳ דנשך ומרבית לעבור עליו בב׳ לאוין,
למה שינה הכתוב בלשון לכתוב ׳כספך לא תתן לו בנשך ,ובמרבית לא תתן אכלך׳ ,הביא
בשו״ת אבני נזר (יחד סי׳ קמה אוח נ> בשם המהר״ל בגור אריה ,דהתורה כתבה טעם האיסור ,דמשום
שממון הלוה מתחסר וממון המלוה מתרבה ,עיי״ש .ומן הנראה דזהו הביאור בלעבור בב׳ לאוין,
שהוא עובר במעשהו על ב׳ הענינים ,דהיינו לאו מיוחד על ריבוי ממונו ולאו מיוחד על מה
שמחסר ממון חבירו.

ונראה שלפי שיטתו ,גם בדלא לקי שייך לאוקים בשני לאוין ,כיון ששני הלאוין הם על ב׳
ענינים נפרדים שמזדמנים בפונדק אחד .ולפי זה אתי שפיר שגם בעושק וגזל אפשר
לאוקים בב׳ לאוין ,רהתם נמי איכא ב׳ ענינים ,ענין הגזל שמחסר לחברו ,וענין העושק שמעכב
את אשר מגיע לחברו ,דכל שמעכב ואינו משלם עובר בלאו דלא תעשוק .ולפי זה לא היה
קשה קושית התוספות גבי אשם גזילות למה נכתבו שניהם .ודבאבו עזרא סי׳ כקרא דלא תעשוק ולא
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תגזול .דכוליה קרא בגזל ,אלא רעושק הוא בסתר וגזל הוא בגלוי ,וא״כ יש בו ב׳ הענינים] ,אך מאחר והתוספות
הקדיחו שאין משמעות בשינוי הלשון ,וכמ״ש בפנים מאירות הנ״ל דאזלי לשיטתם בר״פ איזהו
נשך דאורוזא דקרא לכתוב לשון משונה שהוא נאה יותר ,וא״כ לעבור עליו בב׳ לאוין אינו
אלא משום דכתיב תרי לאוין ,הלכך הקשו מאשם גזילות.
ואכן לפי שיטה זו הדרא קושיית המהרש״א בדברי התוספות וב*מ סלו .ד׳ה לעמר) ,דהא עושק נמי
לאו הניתק לעשה ,דכתיב והשיב את הגזילה או את העושק .ואין לומר דאוקים לעבור
בב׳ לאוין כי הם ב׳ ענינים כנ״ל ,שהרי לתוספות אין משמעות בשינוי הלשון ,ועל כרחך לתרץ
שם כתי׳ המהרש״א שם ,או כמו שתירצו שאר המפרשים ואכ״מ .אך לעניננו גבי לא תחמוד,
לפי שיטה זו לכאורה לא שייך שיעבור בב׳ לאוין.

אולם לפי המהר״ל שמכח שינוי הלשון ברבית עובר על ב׳ לאוין ,שהם ב׳ ענינים על הריבוי
 ועל החסר ,א״כ גם בעושק וגזל י״ל שהם ב׳ ענינים .וה״ה בלא תחמוד ולא תגזול ,אףדלא תחמוד בלא דמי ,מ״מ יסוד האיסור הוא החימוד ,ויסוד איסור גזל הוא מה שמחסר לחבירו,
א״כ שייך לומר שיעבור על ב׳ לאוין ,והיינו שעובר על זה שחומד ועל זה שמחסר.
ובטעם שאינו לוקה על לא תחמוד ,כתב הרמב״ם דמשום שהוא לאו שאין בו מעשה ,והראב״ד
כתב שהוא לאו הניתן לתשלומין .ומן הנראה שלדעת התוספות דלא תחמוד הוא רק
בדלא יהיב דמי ליתא לב׳ הטעמים .דטעם הרמב״ם אינו אלא לשיטתו שעובר אף בדיהיב דמי,
ועל כרחך שהאיסור אינו הלקיחה אלא החימוד שאין בו מעשה ,אבל לתוספות שאינו עובר
אלא בדלא יהיב דמי ,לדידיה פשיטא שהלקיחה היא האיסור ,והלקיחה יש בה מעשה .וכן טעם
הראב״ד לא שייך לשיטת התוספות ,שהרי גם לראב״ד אם תהיה מציאות של גזילה בלי חימוד
(כגון הגוזל על מנת לשלם וכיו״ב) בודאי שלא יעבור על לא תחמוד .ועל כרחך שהגוזל בחימוד
אית ליה ב׳ לאוין ,האחד על החימוד והשני על הגזל ,וה׳והשיב את הגזילה׳ יכול לתקן הנטילה,
שהוא הגזל ,אך במה שעבר על החימוד לית ליה תקנתא ,דעל זה אינו בתשלומין.
יח .מחלוקת חרמכ״ם וחראכ״ד כגדר איסור לא תחמוד

הרמב״ם מ״א מגזילה התו) כתב ׳כל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו או כל דבר
שאפשר לו שיקנהו ממנו והכביד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו אף על פי
שנתן לו דמים רבים הרי זה עובר בלא תעשה ,שנאמר לא תחמד .ואין לוקין על לאו זה מפני
שאין בו מעשה .ואינו עובר בלאו זה עד שיקח החפץ שחמד ,כענין שנאמר לא תחמד כסף
וזהב עליהם ולקחת לך ,חימוד שיש בו מעשה".

והשיג עליו הראב״ד ז״ל בתרתי ,חדא דהא דעובר אינו אלא כשלא אמר רוצה אני ,ועוד שהטעם
דאין לוקין אינו משום שאין בו מעשה ,דהיכן מעשה גדול מנטילת החפץ ,אלא מפני
שהוא לאו הניתן לתשלומין ,שהרי הוא כגזלן שאינו לוקה משום שהוא חייב להשיב את הגזלה,
וכמו כן החומד אינו לוקה משום שחייב להשיב את החפץ לבעליו.
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רבא

ולכאורה בטעם שאין לוקין ,נחלקו הרמב״ם והראב״ד בחרתי .חדא ,דלהרמב״ם נחשב ללאו
שאין בו מעשה ולראב״ד נחשב ללאו שיש בו מעשה .ועוד ,שלראב״ד נחשב ללאו
הניתן לתשלומין ,ולרמב״ם לא נחשב ללאו הניתן לתשלומין .ונראה לבאר בסייעתא דשמיא
דהא בהא תליא ,ותליא גם בפלוגתא הראשונה שביניהם ,שלרמב״ם עובר גם כשלבסוף נתרצה
המוכר ואמר רוצה אני ,ולפי הראב״ד אינו עובר אלא כשלא אמר רוצה אני.

דיסוד המחלוקת בין הרמב״ם והראב״ד אם עובר גם כשלבסוף נתרצה המוכר ואמר רוצה אני,
דלפי הרמב״ם עיקר האיסור הוא בחימוד ,אלא שהתנאי הוא עד שיקח החפץ .והוא
כעין מה שכתב הסמ״ק נמצוה ינו> ׳שלא לחמוד ,דכתיב לא תחמוד ,ואף על גב דאמרינן במכילתין
יכול בדברים תלמוד לומר ולקחת לך ,מה להלן מעשה אף כאן מעשה ,מכל מקום נראה שאף
בלב אסור ,אך אינו נגמר להתחייב עליו עד שיעשה מעשה ,ובדיהיב דמי חייב אחת ,ובדלא
יהיב דמי חייב שתים ,ונראה דלא תחמוד ולא תתאוה הכל אחד הוא וכפל מלה הוא׳ .ואפשר
להוסיף בהגדרת הלאו ,דכאשר החימוד גדול כ״כ עד שהגיע ללקיחת החפץ ,אזי עובר על
החימוד.
ולכן ,לשיטת הרמב״ם שעיקר האיסור הוא בחימוד ,אין נפ״מ בין אם בסוף אומר רוצה אני
או לא .ומשום הכי החימוד אין בו מעשה ,ולכן אינו לוקה.

אבל הראב״ד ס״ל דעיקר האיסור הוא הלקיחה ,והחימוד הוא התנאי לאיסור ,ולכן ליתא ללאו
אלא כשלא אמר רוצה אני דאז חל חלות האיסור על הלקיחה .ומה״ט נחשב כלאו שיש
בו מעשה.

ונראה דמיניה וביה בין נבין הטעם שהרמב״ם ס״ל שאינו לאו הניתן לתשלומין ,כי מה שייך
תשלומין על החימוד .אבל לראכ״ד שהאיסור הוא הלקיחה ,אתי שפיר שניתן לתשלומין,
שיחזיר מה שלקח.
ויש להוסיף ,שלפי הראב״ד הא דלא מועיל זה ששילם דמיו ,הוא כי גם כשאין בו גזילת שיווי
החפץ ,מ״מ גוף החפץ שנטל הוא האיסור ,כדברי המקנה נבקונכורס אחרון אהע״ז סי׳ כח ד״ה או

בחמס) ,דהא דכתב רחמנא תרי לאוין לא תגזול ולא תחמוד ,דלא תגזול קאי על דמי שיווי החפץ,
אבל אם נותן דמיו לא עבר על לאו דלא תגזול ,ולאו דלא תחמוד קאי על גוף החפץ דכל
שחמדו וקנאו להיות שלו עובר על לאו דלא תחמוד.
אבל הרמב״ם ס״ל דהא דלא מועיל זה ששילם לו דמיו ,הוא לפי שעיקר האיסור הוא בחימוד.
׳לענין עבירת לאו דלא תחמוד ,דעצם הלאו אף
והוא ע״ד שכתב ביד המלך מזילה
דתכונת ענינו הוא בין אדם לחבירו ,בכל זאת עיקרו הוא בין אדם למקום ,דהא אפילו יהיב
דמי וחבירו נתנו לו מדעתו ואין הדבר נוגע לחבירו עוד ,בכל זאת אם הנתינה היתה ע״י הפצר
שהכביד עליו ריעים הרי זה עובר עליו ,ומשום דהתורה אסרה להפצר זה׳[ .אולם שם ביד המלך
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רצה לחדש שגם הראב״ד ס״ל דעיקרו של לא תחמוד הוא בין אדם למקום כנ״ל ,אלא דס״ל שעל זה מועיל זה

שאומר רוצה אני .וצ״ע בסברתוז.

נזר התורה  -יח קובץ עמוד מס (221הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

נזר התורה * אלול תשס״ח

רכב

וכעי״ז כתב המגיד משנה ,על מה שכתב הרמב״ם ואין לוקין על לאו זה שאין בו מעשה ,׳כתב
הר״א ז״ל א״א לא ראיתי דבר תימה גדול מזה וכו׳ .הלך הרב המשיג לשיטתו שכתב
שאם אמר רוצה אני המוכר שהלוקח סטור ,אבל דעת רבינו ז״ל שהאיסור אף ברצון המוכר
הוא ,וע״כ כתב שאין בו מעשה לפי שנטילת החפץ ברצון המוכר הוא נעשה ,אבל ההשתדלות
אשר השתדל כדי לרצותו הוא האיסור ,ונגמר בשעת המקח ,ובהשתדלות לא היה מעשה ,ולכך
לא נתן טעם לפי שהוא חייב להחזיר החפץ ,שכיון שברצון המוכר נעשה אין כאן חיוב השבה׳.
נוראה מנחש חינוך מצות לחו.
[והנה היסוד שההימור הוא שורש האיסור ,מבואר בראשונים ובמפרשי התורה .האבן עזרא ושמות כ יס כתב ׳אנשים

רבים יתמהו על זאת המצוה ,איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בלבו כל מה שהוא נחמד למראה עיניו ,אלא
שכמו שלא יתאוה שיהיו לו כנפים לעוף השמים ,וכל כיו״ב ,ככה כל משכיל צריך שידע כי ממון לא ימצאנו

אדם בעבור חכמתו ודעתו ,רק כאשר חלק לו השם ,ואמר קהלת ולאדם שלא עמל בו יתננו חלקו ,ואמרו חכמים

בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא ,ובעבור זה המשכיל לא יתאוה ולא יחמוד ,וידע שממון

רעהו שהשי״ת אסרה לו היא נשגבה בעיניו מבת מלך בלב הכפרי ,על כן הוא ישמח בחלקו ולא ישים אל לבו

לחמוד ולהתאוות דבר שאינו שלו ,כי ידע שהשם לא רצה לתת לו לא יוכל לקחתו בכחו ובמחשבותיו ובתחבולותיו
על כן יבטח בבוראו שיכלכלנו ויעשה הטוב בעיניו .ורביגו בחיי (שמות שס> כתב ׳כי החמדה תלויה בלב ,ועיקר
המצוה שיתייאש האדם מכל מה שיש לחברו קרקע ומטלטלין ויפנה לבו מן המחשבה הזאת שלא יחשוב בהם

ולא יחמדם׳.
ואפשר שזו גם שיטת הרמב״ם שכתב ופ״א מגזילה ה״י-ינ) ׳כל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו וכל כיוצא
בהן משאר דברים שאפשר לו לקנותן ממנו ,כיון שחשב בלבו היאך יקנה דבר זה ונפתה לבו בדבר עבר בלא
תעשה ,שנאמר לא תתאוה ואין תאוה אלא בלב בלבד ,התאוה מביאה לידי חימוד והזזימוד מביא לידי גזל ,שאם
לא רצו הבעלים למכור אע״פ שהרבה להם בדמים והפציר ברעים יבא לידי גזל שג׳ וחמדו בתים וגזלו וכו׳ ,הא

למדת שהמתאוה עובר בלאו אחד ,והקונה דבר שהתאוה בהפצר שהפציר בבעלים או בבקשה מהן עובר בשני

לאוין לכך נאמר לא תחמד ולא תתאוה ,ואם גול עבר בשלשה לאוין׳].

כדעת הרמכ״ם שהימור הוא לאו שאין כו מעשה

היוצא מהנ״ל ,שלרמב״ם אף שהתנאי בלא תחמוד הוא שיעשה מעשה לקיחה ,מ״מ כיון דעיקר
האיסור הוא החימוד שאין בו מעשה הרי הוא כלאו שאין בו מעשה .אך יש להעיר בזה,
דבמשנה למלך «דנ מכיאת מקדש נא) כתב ׳ודע שמה שכתבנו דאפילו לרב אשי לא חשיב שהייה
כמעשה אלא כשתחילת המעשה היה באיסור ,כגון לבישת כלאים או מי שנכנס למקדש וטימא
עצמו בשוגג ,שהרי תחילת האיסור היה ע״י מעשה של איסור וכו׳ ,ועד כאן לא אמרינן רכל
שתחלת הפעולה היתה ע״י מעשה דאף דלבסוף ליכא מעשה דחשיב כמעשה היינו כשהתחלת
הפעולה היתה באיסור אבל כשהיתה בהיתר אינה מצטרפת עם סופה להחשיבה כמעשה .כך
היה נראה לי מסברא ,אך אחרי העיון נראה דהא ליתא וכו׳ ,אשר על כן נראה דאליבא דתוססות
כל שתחלת הדבר היה ע״י מעשה אף שהיה בהיתר חשיב כמעשה אם נעשה איסור אח״ב בלתי
מעשה ,ומש״ה נזיר שנכנס לבית הקברות בשידה תיבה ומגדל ובא חבירו ופרע מעליו המעזיבה
לוקה על השהייה אע״פ שאיז מעשה בשהייה לפי שתחילת ביאתו לבית הקברות ע״י מעשה
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היתה ואף שהיתה בהיתר ,ודברי התום׳ שכתבנו הכי דייקי שכתבו דלאו שיש בו מעשה הוא
במה שאינו יוצא משם כשנודר ,ודאי שאין כוונתם דס״ל דעקימת שפתיו שנודר בנזיר חשיב
מעשה ,דהא קי״ל דעקימת שפתים לא חשיב מעשה ,ועוד דאי טעמא דתוס׳ הוא משום עקימת
שפתים הכי הוה להו למימר דלאו שיש בו מעשה הוא במה שנודר בנזיר בבית הקברות ,אלא
ודאי דמה שנודר בנזיר לא חשיב מעשה ולא חייבוהו מלקות אלא משום דאינו יוצא משם
ואע״ג דאינו עושה מעשה במה שאינו יוצא כיון שהביאה היתה על ידי מעשה אף מה שאינו
יוצא חשיב כמעשה׳.
ובמעשה חושב משעה״מ פ־׳א מחו״מ ה״ג אות קלס מוכיח מרש״י חולין <פג .ד״ה שאין בו ממשה) ,ומרש״י
שבועות<» ,שאף אם המעשה היה בהיתר ,מצטרף לאיסור דשב ואל תעשה ,ומקרי
לאו שיש בו מעשה .והקשה מרש״י סנהדרין נסה .ד״ה י״ל אמרן ,עי״ש .ולפ״ז מיושבין דברי רש״י,
כי הביאה לבית הקברות נחשבת למעשה ,ואף שביאתו בהיתר ,מצטרפת האי מעשה לשהייתו
בבית הקברות ,כשנדר בנזרו[ .וראה שו״ת דבר משה להגאון מהר״ם תאומים סי׳ סז].

ומעתה לפ״ז בלאו דלא תחמוד ,לכאורה מן הדין שיחשב כלאו שיש מעשה בק״ו ,כי מה
בהנ״ל נחשב ליש בו מעשה שהמעשה מצטרף גם כשהמעשה הוא בהיתר ,ק״ו בלא
תחמוד שמעשה הלקיחה הוא תנאי בגוף האיסור ,אף שעיקר האיסור הוא ההימור מ״מ מצטרף
מעשה הלקיחה כנ״ל.
וי״ל שהרמב״ם אזיל לשיטתו שכתב מפ״א מחגיגה א> ׳ומי שבא לעזרה ביום ראשון ולא הביא
עולה ,לא דיו שלא עשה מצות עשה אלא עובר על לא תעשה שנאמר לא יראו פני ריקם,
ואינו לוקה על לאו זה שהרי לא עשה מעשה׳ .משמע קצת ראם המעשה היה בהיתר ,הוה לאו
שאב״מ .אך אי משום הא לא איריא ,כי אפשר שדוקא בלאו דלא יראה וכו׳ ,שיסוד האיסור
הוא זה שהוא ריקם ,אלא שאין האיסור של ריקם אלא בתנאי של יראה ,כי היראה הוא האמצעי
והתנאי לאיסור של ריקם ,והרי זה שהוא ריקם אין בו מעשה וגם אין בו תחילת מעשה ,לכן
אין לוקין .משא "כ בנזיר בבית הקברות ,שהאיסור הוא עצם השהייה בבית הקברות ,ושהייה
זו בביה״ק תחילתה בביאה שהיא במעשה ,בזה מודה דלוקין.

אך יש להוכיח מהרמב״ם <פ״ה ממלכים ה״ח> שכתב ׳ומותר לחזור לארץ מצרים לסחורה ולפרקמטיא
וכו׳ ואינו אסור אלא להשתקע שם ,ואין לוקין על לאו זה שבעת הכניסה מותר הוא ,ואם
יחשב לישב ולהשתקע שם אין בו מעשה׳ .הרי שמעשה ההיתר אינו מצטרף לשהיית האיסור
להקרא מעשה ,וכן מוכיח במעשה חושב מם) .וראה מנחת חינוך נמצוה יא אוח ה> בשם משנת חכמים,
שהביא את שתי הראיות.

1

שו״ר ביד המלך «פ״א מגזילה ה״ט שכתב ׳עיין במה שכתב הרב המגיד להסביר דעת רבינו דלאו
דלא תחמוד הוי לאו שאין בו מעשה ,לפי שגוף נטילת החפץ ברצון המוכר הוא נעשה,
רק ההשתדלות אשר השתדל כדי לרצותו הוא עיקר האיסור ,אלא דלא נגמר רק בשעת המקח,
ובהשתדלות לא היה בו מעשה ,ע״כ .הנה דברי הרב המגיד נראין נכונים בזה ,דדבר זה ברור
דבין לדעת רבינו ובין לדעת הראב״ד לא הונח עצם הלאו דלא תחמוד רק על החמדה ופעולת
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ההפצר ,אבל לקיחת החפץ בעצמה אם הוא מדעת המוכר לא יצויר בה שום לאו ,דאיך תהיה
אזהרת התורה על לקיחת חפץ מחבירו שהוא מדעת הנותן ,ואנו לא מצינו אזהרה כזו רק בריבית
דמתנה הוא והתורה אסרתה ,אבל כל שאר דברים הנעשים מדעת בעליהם לא מצינו בהם שום
מקום איסור ,ואם לקיחת החפץ הוא שלא מדעת המוכר אזי חמסן הוא ועובר על לאו גמור
דלא תגזול .אלא ודאי דשורש ועיקר הלאו דלא תחמוד לא הונח רק על החמדה ופעולת ההפצר,
אלא דעבירת הלאו לא יצא מכח אל הפועל רק בלקיחת החפץ ,ולכן רבינו וגם הראב״ד דעת
כל אחד נכון דעתו לפי שיטתו ,דרבינו תפס בזה דעתו דפסק בפ״א מהלכות חגיגה (הלכה או
דאינו לוקה על לאו דלא יראו פני ריקם ומשום דאין בו מעשה ,ואף דאם לא הלך להראות לא
הי׳ עובר כלל על לאו זה ,בכל זאת אין מצרפין מעשה ההליכה לעבירת הלאו להיות לאו שיש
בו מעשה .גם בפ״ה מהלכות מלכים (הלכה ח> פוסק רבינו ג״כ בהלך למצרים ונשתקע לדור שם
דעובר בג׳ לאוין ואינו לוקה ,משום שההליכה בלי השיקוע אין בה איסור ובשיקוע שנשתקע
שם אח״כ אין בו מעשה .ואף דאי לאו ההליכה לא היה בא לידי איסור השיקוע ,בכל זאת אין
מצרפין מעשה ההליכה להשיקוע להיות מיחשב לאו שיש בו מעשה ,וכמו כן הכא כיון דבמעשה
של לקיחת החפץ אין בה איסור ,אף דעל ידי זה נגמר האיסור של ההשתדלות ,בכל זאת אין
אנו מצרפין מעשה הלקיחה לאיסור לאו של ההשתדלות להיות לאו שיש בו מעשה ,והלכך
שפיר אין לוקין על לאו זה אף שעשה מעשה ולקחו לבסוף וכו׳ ,אמנם גם הראב״ד דחולק על
רבינו כאן וסובר דנטילת החפץ הוי מעשה לענין עבירת הלאו דלא תחמוד ,גם הוא תפס שיטתו
בזה וכו".
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מוכיח מהא דכתב הרמב״ם שאינו לוקה משום ב״י וב״י על חמץ
והנה במעשה חושב
שהיה לו בערב פסח כיון דשהייתו הוה לאו שאין בו מעשה ,ודוקא בקנה בפסח או
חימצו בידים בפסח לוקה ,הרי שבקנה או חימצו בידים מערב פסח ,אף ששהייתו בפסח באיסור
באה ע״י מעשה חימוץ של ערב פסח ,אינו מצטרף מעשה ההיתר לאיסור השהייה .ובשער
המלך עצמו שם הוכיח מהרמב״ם (פ״ג ממלוה ה׳ה ומדברי הרב המגיד מם) ,שאף אם תחלתו בא
במעשה ,כיון שהמעשה היה בהיתר והאיסור הוא בשוא״ת ,מקרי לאו שאין בו מעשה ,עי״ש.
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אולם מהרדב״ז ספ״ו מנזירות ה״נו> משמע שאם תחלתו בא במעשה ,גם כשהמעשה היה בהיתר
והאיסור הוא בשוא״ת נחשב ללאו שיש בו מעשה .שכתב שם הרמב״ם בנכנס בשידה
ובא חבירו ופרע עליו את המעזיבה ונטמא ,אע״פ ששהה שם אינו לוקה ,אבל מכין אותו מכות
מרדות ,וכתב הראב״ד ז״ל על בבא זו אין דרך הסוגיא כך וכו׳ עכ״ל ,וכתב הרדב״ז ׳ואני תמיה
על השגה זו ,שהרי הבעיא של רבא כבר פסקה רבינו בפרקין דלעיל שאם פרע עליו את המעזיבה
מדעתו לוקה שתים אחת משום לא יטמא ואחת משום לא יבא ,ושניהם באים עליו כאחת ,ואם
פרע עליו את המעזיבה שלא מדעתו או שהיה שוגג אם התרו בו ושהה כדי שיעור השתחויה
לוקה ,ואם לאו פטור ,אבל הכא איירי רבינו כגון שפרע עליו את המעזיבה שלא מדעתו דאינו
לוקה לא על לא יטמא ולא על לא יבא ,ולא התרו בו ואמרו לו אל תשתה !תשהה] שאם התרו
בו ושהה פשיטא שהוא לוקה ,הילכך מלקות ליכא וכו׳ כיון שלא התרו בו ,ועלו דברי רבינו
כהוגן׳ .הרי שדעת הרדב״ז בשיטת הרמב״ם ,שאף שבשהייה אין מעשה ,מ״מ כיון שאיכא
מעשה הכניסה ,אף שהמעשה היה בהיתר ,נחשב ללאו שיש בו מעשה ,ולכן רק משום שלא
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התרו בו אינו לוקה .וכ״כ מוהר״י בי רב בדעת הרמב״ם ,שאם תחלתו ע״י מעשה ,אף שהיה
בהיתר ,מ״מ מצטרף ומקרי לאו שיש בו מעשה[ .וראה שאגת אריה סי׳ לב ,ובחדשות סי׳ יב].
כדעת הראכ״ד שהימור הוא לאו הניתן לתשלומי:

והנה ביד המלך הקשה על שיטת הראב״ד דאין לוקין על לאו דלא תחמוד משום שחייב
בתשלומין .ח״ל :׳איך עלה במחשבה הזכה של הראב״ד דחיוב התשלומין פוטרים
ממלקות ,הלא גוף התשלומין אינם פוטרים אותו מעבירת הלאו ,ואיך יהיה חיוב התשלומין
עצום כחו מהתשלומין עצמן ,ואנו רואין דגוף עבירת הלאו הונח לכתחילה אף אם נותן כסף
מלא דמי שווי החפץ ,ושוב אין עוד כאן שום לתא דתשלומין ,ובכל זאת עובר על הלאו דגזרת
התורה כך הוא ,ולאו זה דלא תחמוד דומה בתכונתו כמו שאר אזהרת לאווין של כל האיסורים
כולם ,כגון דאכילת חלב ודם וחמץ וכדומה דלוקין על מעשה אכילתן ,וכמו כן אם היה מעשה
בלאו דלא תחמוד היו לוקין עליו ולא היה לחיוב התשלומין שום ענין עם חיוב המלקות של
הלאו ,ואף אם נאמר דכוונת הראב״ד הוא על חזרת גוף החפץ דמנתק הלאו לפטרו ממלקות,
ובאמת סיום דבריו מורים בדעתו כוונה זו ,דכתב שהרי הוא כגזלן שחייב להשיב את הגזלה
ולפיכך אינו לוקה וגם זה חייב להשיב החפץ לבעלים ,ע״כ .אמנם גם זה תמוה ,דאף אם נאמר
דסבירא ליה להראב״ד דהיכי דלא אמר המוכר רוצה אני והלוקח עובר על לאו דלא תחמוד גם
המכירה בטלה וצריך להחזיר החפץ ,בכל זאת אין כח בחזרה זו לנתק הלאו ולפוטרו ממלקות,
ואין זה דומה להשבה דגזלה ,דבגזלה ההשבה הוא בכח העשה דחייבה אותו תורה לתקן הלאו
בכך ולהשיבו ,ואף לאביי דס״ל דכל מלתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהני ,בכל זאת
בגזלה לא מהני ומחויב להשיב מצד חק התורה דוהשיב ,והשבה זו אשר הוא לתקן הלאו כל
זמן שלא ביטל להתיקון למ״ד (מטת טו >:ביטלו ולא ביטלו מנותק הלאו בכך לפוטרו מחיוב
מלקות שבו וכר .אמנם כל זה לא שייך רק בהשבה דגזלה ,דעשה דההשבה הוא מכח הלאו
דלא תגזול ,משא״כ בלאו דלא תחמוד ,דאף אם המכירה בטלה ומחזיר החפץ לבעליו מ״מ אין
השבה זו מצד לתא דגזלה ,דגוף הבאת החפץ מדעתו ורצונו של המוכר בא ליד הלוקח ,רק
דלרבא דאמר דכל מלתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני ,וכאן אמר רחמנא דלא
יחמוד בשל חבירו להכביד עליו לקחתו מידו ,והוא עבר לקחת חפץ מיד חבירו ,על כן לא
אהני מעשיו והוי כאלו לא לקחו ,וממילא קאי לחזרה כמו כל חפצי חבירו אשר באו לרשותו
של אדם שלא בדרך גזלה כלל ,אבל אין לחזרה זו כח השבה לתקן ולנתק את הלאו ולפטרו
מהמלקות של הלאו אשר נתחייב בלקיחתו׳.
הנה מה שכתב יד המלך ׳דכוונת הראב״ד הוא על חזרת גוף החפץ דמנתק הלאו לפטרו ממלקות,
ובאמת סיום דבריו מורים בדעתו כוונה זו ,דכתב שהרי הוא כגזלן שחייב להשיב את
הגזלה ולפיכך אינו לוקה וגם זה חייב להשיב החפץ לבעלים ע״כ׳ ,י״ל דהביאור הוא לפי מה
למיל) ,דלא תגזול קאי על דמי שיווי החפץ ,אבל אם נותן דמיו לא עבר על
שכתב המקנה
לאו דלא תגזול ,ולאו דלא תחמוד קאי על גוף החפץ דכל שחמדו וקנאו להיות שלו עובר על
לאו דלא תחמוד.
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התורה * אלול תשס״ח

ומה שכתב יד המלך ׳דאף אם נאמר דסבירא ליה להראב״ד דהיכי דלא אמר המוכר רוצה אני
והלוקח עובר על לאו דלא תחמוד גם המכירה בטלה וצריך להחזיר החפץ ,בכל זאת אין
כח בחזרה זו לנתק הלאו ולפוטרו ממלקות .ואין זה דומה להשבה דגזלה ,דבגולה ההשבה
הוא בכח העשה דחייבה אותו תורה לתקן הלאו בכך ולהשיבו׳ ,לענ״ד אינו מובן ,שהרי הראב״ד
לא כתב שאינו לוקה משום שהוא ניתק לעשה ,אלא משום שניתן לתשלומין ,והרי גם בגזילה
כתב הרמב״ם מ״א מטילה ה״א) שאין לוקין על לאו דלא תגזול ׳שהרי הכתוב נתקו לעשה שאם גזל
חייב להחזיר שנאמר והשיב את הגזילה אשר גזל ,זו מ״ע ,ואפילו שרף הגזילה אינו לוקה שהרי
הוא חייב לשלם דמיה וכל לאו שניתן לתשלומין אין לוקין עליו׳ .ובגניבה כתב הרמב״ם (פ״א
מגניכה ה״א> ׳כל הגונב ממון משו״ם ולמעלה עובר על ל״ת שנאמר לא תגנוב ,ואין לוקין על לאו
זה שהרי ניתן לתשלומין שהגנב חייבתו התורה לשלם׳.
ובשו״ת חות יאיר (סי׳קצט הביא את דברי הרמב״ם בהל׳ סנהדרין (פי״חה״ס שכתב כללות לאווין
שאין בהם מלקות ,וזכר שם לאו הניתק לעשה כגון לא תקח אם על בנים ופאה ולא
זכר גזל ,רק גבי מ״ש שם מקמי הכי כל לאו שניתן לתשלומין כגון לא תגזול לא תגנוב .ואח״כ
הביא מהרמב״ם דבהל׳ גזילה כתב דאינו לוקה משום דניתק לעשה ,אבל בהל׳ גניבה כתב
דאינו לוקה משום שניתן לתשלומין .וביאר בדעת הרמב״ם ,שגבי גניבה דלא מצינו בפירוש
בתורה מצות השבתו ,לא מקרי לאו הניתק לעשה ,עי״ש .וכעי״ז כתב בשו״ת שואל ומשיב
במהדו״ק ח״ב <סי׳ קמו.

ובאחיעזר וידא אה״ע סי׳ כא> כתב דאף דהתשלומין לא כתוב בגדר עשה ,יש לו דין ניתק לעשה,
דכל מה שהלאו הוא משום הפסד ממון חבירו ומשלם ההפסד הרי התשלומין תקון
הלאו בפועל ,דע״י התשלומין יתוקן העון אשר חטא וכמו דלאו הניתק לעשה אין לוקין עליו,
ה״נ לאו הניתן לתשלומין אין לוקין עליו.
אולם האחיעזר מס סי׳ כס הביא מש״כ הרמב״ם שאין לוקין על לאו דלא תחמוד מפני שאין בו
מעשה ,והראב״ד השיג על זה ,והביא את קושיית שער המלך על דברי הראב״ד דהא
בלא תחמוד לא גלי קרא שישלם כמו בגזילה ,א״כ נימא דמילקי לקי וממונא לא משלם ,וכתב
באחיעזר ׳ולמש״כ נראה בשיטת הרמב״ם דלא ס״ל הטעם לפי שחייב בתשלומין ,משום דמאי
דמחויב להחזיר החפץ או דמיו לבעלים מצד עשה דוהשיב את הגזילה ,אין זה ניתן לתשלומין
רק ללאו דגזילה ,אבל לא ללאו דלא תחמוד ,דעל זה לא קאי העשה ,והא לשיטת הרמב״ם גם
באמר רוצה אני וקנה החפץ עובר משום לא תחמוד ולא שייך בו השבה ,א״כ הא דוהשיב לא
קאי על לאו דלא תחמוד [ואעפ״י שצריך להחזיר החפץ ומ״מ אפשר שילקה משום לא תחמוד דתשלומין
דגזילה אינו דוחה לאו אחר המעורב בו] ,ולא שייך לשיטת הרמב״ם הטעם דלאו הניתן לתשלומין,
ולהכי כתב לפי שאין בו מעשה .והראב״ד לשיטתו דלא תחמוד הוא רק בלא אמר רוצה אני,
וא״כ עצם לקיחת החפץ הוי יש בו מעשה ,וכיון דלשיטת הראב״ד בכל גזילה ישנו לאו דלא
תחמוד ג״כ וזה ענין אחד וכיון דגזילה הוי לאו הניתן לתשלומין להכי אינו לוקה ג״כ משום
לא תחמוד שזהו עניז אחד׳.
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ומה שכתב יד המלך ׳אמנם כל זה לא שייך רק בהשבה דגזילה ,דעשה רההשבה הוא מכרו
הלאו דלא תגזול ,משא״כ בלאו דלא תחמוד ,דאף אם המכירה בטלה ומחזיר החפץ לבעליו
מ״מ אין השבה זו מצד לתא דגזילה ,דגוף הבאת החפץ מדעתו ורצונו של המוכר בא ליד
הלוקח ,רק דלרבא דאמר רכל מלתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביר לא מהני ,וכאן אמר
רחמנא דלא יחמוד בשל חבירו להכביד עליו לקחתו מידו ,והוא עבר לקחת חפץ מיד חבירו,
על כן לא אהני מעשיו והוי כאלו לא לקחו ,וממילא קאי לחזרה כמו כל חפצי חבירו אשר באו
לרשותו של אדם שלא בדרך גזילה כלל ,אבל אין לחזרה זו כח השבה לתקן ולנתק את הלאו
ולפטרו מהמלקות של הלאו אשר נתחייב בלקיחתו׳ ,כבר כתבנו שגם אם נכון הדבר כפירושו
ואין כאן ענין לאו הניתק לעשה ,מ״מ לאו הניתן לתשלומין בודאי דהוה ,וזהו כוונת הרמב״ם.
[וביד המלך שם כתב (בסוגריים) ׳ובחידושי על מס׳ תמורה כתבתי וביארתי מה שיש לתמוה בסוגיא שם (תמורה ו).
דפריך הגמרא לרבא דאי עביד לא מהני והרי גול דאמר רחמנא לא תגזול ותגן נג״ק צג ):הגוזל עצים ועשאן כלים

אינו חייב להחזירו ,ומשני הגמרא [שאני התם] דכתיב אשר גול אם כעין שגזל יחזיר ואם לאו לא יחזיר .ומאי

פריך הגמרא לרבא ,הא כל כמה דלא ידע המקשן עדיין מדרשה זו דאשר גזל קשה קושיא זו גם לאביי ,דהא
בגזל אין שום חילוק כלל בין רבא לאביי ,ואף לאביי לא מהני ומחוייב להחזיר הגזילה ,דמקרא מלא דיבר הכתוב

[שם] והשיב את הגזלה ,ובין לרבא ובין לאביי״קשה קושיית הגמרא זו דלמה בגזל עצים ועשאן כלים לא יחזיר,
ואמאי מהני השינוי והא כתיב והשיב ,אלא על כרחך דיש איזה לימוד על זה דשינוי יהיה פוטר אותו מחזרה,

ולימוד הזה יהיה מה שיהיה כאשר פוטר מחזרה לאביי מכח עשה דוהשיב כמו כן פוטר לימוד זה מחזרה גם

לרבא מכח הסברא דאי עביר לא מחני׳.
ותמיהני עליו ,הרי בגט׳ ב״ק (סהס ילפינן מדרשא דב״ה דהן ולא שינוייהם ,דשינוי מעשה קונה .וכתבו בתוס׳

שמהן ולא שינוייהם שמעינן שכשנשתנה נעשה כדבר אחר והחפץ שגזל איננו .ומצד הלימוד הזה ביאר החי׳
הרי״ם רזה שמיפטר בהשבה כשנשתנה לא בעי קרא דאשר גול ,כי בחיוב השבה כתיב והשיב את הגוילה ,ואחר

שנשתנה אינו הגזילה ,אך עדיין לא שמענו קנין שיהיה שלו ,ועל כך דרשינן מיתורא דאשר גזל .ולפ״ז יוצא
חידוש דין ,כמ״ש בחי׳ הגר״ח הלוי !פ״א מגזילה הנו"!) שגם בשינוי כעין בהמה והזקינה מיפטר מחיוב השבה ולכן

אינו יכול לומר הרי שלך לפניך ,אף שהגזלן לא קנאו להיות שלו עי״ש ,והוא להיפך מסברת היד המלך שחידש

שגם אחרי שקנה בשינוי יש לו מצוה של והשיב ,וצ״ע].

יט .אי אמרינן עכיד לא מחני כלאו דלא תחמוד

הרמב״ם בהלכות גזילה (פ״לוה׳נו) כתב :׳כל החומד עבדו וכו׳ ,אעפ״י שנתן לו דמים רבים הרי
זה עובר בלא תעשה ,שנאמר לא תחמוד׳ .וכתב המגיד משנה ,שאע״ם שעבר על ׳לא
תחמוד׳ מ״מ מקחו קיים ,׳ואע״ג דאמר רבא בתמורה נג ):כל מילי דאמר רחמנא לא תעביד אי
עביד לא מהני ,הרי הוא כעין גוזל צמר ועשה ממנו בגד ,שאינו משלם אלא כשעת הגזילה
וקנה הדבר בשינוי כדאיתא התם ,ואף כאן קנה בדמים׳.
קושיות האחרונים על דכרי המגיד משנה

והקשו המפרשים בבתי כהונה וחלק בית ועד סי׳ ח) ,וביד המלך מ״אמגזילהה״נו) ,והגאון הגרי״ש נטנזאהן
בספר דברי שאול יוסף דעת וסי׳ שלג! על תירוץ הרב המגיד דלא דמי דין ׳לא תחמוד׳
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לדין ׳לא תגזול׳ ,וכמ״ש במנחת חינוך ומלוה לח) דב׳לא תגזול׳ גזירת הכתוב היא ,דדרשינן ׳אשר
גזל׳ דרק אם הגדלה עודנה כעין שגזל יחזיר ,אבל כאן מנא לן.

גם בחידושי הרי״ם וחו״מ סי׳ לד ס״ק עו ד״ה עוד י״ל) הקשה על דברי הרב המגיד שתירוצו אינו מובן
כלל ,רגבי שינוי גלי קרא דאף שעשה האיסור מהני ,ואף אם נוקים דקרא ד׳אשר גזל׳ איירי
בשינוי דממילא דקנה משום דלא עבר בו איסור ,מ "מ נשמע מיניה שגם כשעביד האיסור בידים
קנה ,וכמ״ש התוספות בריש תמורה וד :ד״ה רנא אמר> גבי צורם אוזן בכור ,שהרי גם אם נאמר דלא
מהני מעשיו ,מ״מ לא גרע מאילו נעשה מאליו ,אבל כאן אף שאמרה התורה דקנין דמים מהני
לקנין ,היינו רק היכא דליכא איסור ,משא״ב כשעובר איסור שייך שפיר לא מהני וכו׳.

והנה בקובץ שיעורים <ב״ק אות קא) הקשה עוד על מה שמדמה הרב המגיד לאו ד׳לא תחמוד׳
ללאו דגזל ,דלא דמי ,דרק בשינוי מעשה שהקנין נעשה ממילא לא שייך לומר דלא מהני,
שהרי סוף סוף נשתנה ,משא״ב בתליוהו וזבין שצריך לקנין דעת קונה ומקנה ,אפשר דלא מהני.
גילוי רחמנא כקרא ד׳אשר גזל׳ דבל שאינו באשר גזל קנח

ולכאורה תמוה למה הקשה הקובץ שיעורים על הרב המגיד ,הרי קושיא זו קשה נמי על הש״ס
דפריך ארבא דס״ל דכל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני ,והקשתה
הגט׳ ותמורה וס ׳והרי גזל דרחמנא אמר לא תגזול ,ותנן הגוזל עצים ועשאן כלים ,צמר ועשאן
בגדים משלם כשעת הגדלה׳ ,ומאי פירכא היא ,הרי שינוי מעשה קונה גם בנשתנה מאליו !וראה
קצוה״ח סי׳ לד ס״ק ג וסי' שנד ס״ק ה ,ונתיבות סי׳ שסא ס״ק א] ,וא״כ לא שייך לומר אי עביד לא מהני,
וכמ״ש התוספות בתמורה וד:ד״הרבאאמר) בצורם אוזן בכור דאע״ג דלא מהני ,מ״מ לא גרע מנפל
בו מום מאליו ,ולא אמרו אי עביד לא מהני אלא היכא דע״י עשייתו נעשה מה דאמר רחמנא
לא תעביד ,א״כ הכי נמי בשינוי שאינו חוזר לברייתו כיון דגם שינוי ממילא קונה ,לכן גם אם
אי עביד לא מהני לא גרע מנעשה מאליו ולכך קנה !וראה במשובב נתיבות סי׳ לד ס״ק ה].

וצריך לומר שהקובץ שיעורים לא הקשה על הגט׳ ,משום דיש לומר דזה עצמו הוא גילוי
רחמנא בקרא ד׳אשר גזל׳ דכל שאינו כאשר גזל קנה ,בין אם נעשה בידים ובין אם
נעשה מאליו ,ולכך לא שייך ביה אי עביד לא מהני .אבל הרב המגיד ,שרצה ללמוד מהגילוי
בשינוי מעשה שגם קנין דמים מהני ,קשה דלא דמי דבגזילה גם שינוי דממילא קני ,וכנ״ל ,והן
הן דברי החידושי הרי״ם הנ״ל.
[והנה בקובץ שיעורים תירץ ,שדעת הרב המגיד שגם בשינוי צריך דעת גולן לקנותה ואינו קונה בעל כרחו ,וכיון

דצריך דעת לקנין שייך לומר לא מהני ,ושפיר דמי ללאו ד׳לא תחמוד׳.

ויש לסתור דבריו דהרמב״ם ופ״ג מחילה הנו״ו)

כתב ׳גזל כלי ושברו אין שמין לו הפחת אלא משלם דמיו והכלי

השבור של גזלן׳ ,והקשה הרב המגיד ,למה לא קני בשינוי מעשה ,ותירץ האור שמח ,ששיטת הרמב״ם שאם אינו

רוצה לקנותו אינו קונה ,והביא כן בשם המחנה אפרים ,יעו״ש.

וא״כ הרב המגיד שהקשה ולא ניחא ליה בתירוץ האור שמח ,מוכח דס״ל שגם באינו רוצה לקנותו קני ,וכדברי
הנתיבות וסי' שהא ס״ק א) שכתב ששינוי מעשה קונה אפילו באינו רוצה לקנות ,וכמו כן מוכח גם דס״ל ששינוי
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מעשה ממילא קנה ,כי הכ״וז (סי' שנד) תירץ שהרמב״ם מיידי שנשבר מאליו וס״ל דשינוי מעשה קונה בידים ולא

בנשתנה מאליו ,וא״כ הרב המגיד דלא ניחא ליה בתירוץ הב״ח ,מוכח דס״ל שגם שינוי מאליו קני ,וא״ב הדרא
קושיא לדוכתא מה ראיה משינוי מעשה דקני גם בלא דעת הגזלן וגם כשנעשה מאליו ,משא״ב בקנין דמים ד׳לא
תחמוד׳].

אם אמר המוכר רוצה אני לא עוכר חקונדו כלאו ד׳לא תחמוד׳

והנה החידושי הרי״ם אחר שהקשה על תירוץ הרב המגיד כתב ,דעיקר התירוץ הוא דהכא לא
שייך אי עביר לא מהני ,דבגוף הקנין שנתרצה ליכא איסור כלל כיון שאמד רוצה אני,
רק במה שאנסו מקודם ,אלא שהתורה לא אסרה האונס שמקודם בלי שיהיה לקיחה אח״כ,
אבל האיסור הוא האונס ולא הקנין ,ולכך לא שייך על הקנין לא מהני ,כיון שהקנין הוא היתר
כנ״ל.
ולפום ריהטא אינו מובן אם החידושי הרי״ם בא לתרץ מעצמו את קושיית הרב המגיד ,או
שכוונתו להעמיס את הדברים בדברי הרב המגיד ,ואם כוונתו להעמיסו בדברי הרב
המגיד אינו מובן מה הביא הרב המגיד ,ומה היה צריך להביא מדין שינוי מעשה דקני ,מה
הקשר מהתם לחילוקו דהכא.

ומן הנראה דאכן הדברים מתפרשים בדברי הרב המגיד ,דהשער המלך מ״א ממילה ה״נוו פירש דברי
הרב המגיד ,דכי היכי רגבי גזל אהני קנין שינוי אע״ג דעבר על לאו ד׳לא תגזול׳ ,הכי נמי
בלאו ד׳לא תחמוד׳ אהני לן קנין דמים וכו׳ ,ומ״מ לגבי הא מילתא ילפינן מגזל רכל שיש קנין
אהני אע״ג דעבר אמימרא דרחמנא .וכתב שדברי הרב המגיד אינו אלא באומר רוצה אני,
.דבשעת גמר הקנין אינו עובר בלאו ,כי נטילת החפץ ברצון המוכר נעשתה ,ורק ההשתדלות
שמקודם הוא האיסור ,דבזה שפיר ילפינן משינוי מעשה ,שגם שם בשעת קנין השינוי אינו
עובר ,כי על לא תגזול עבר מעיקרא ,אבל אם לא אמר רוצה אני שבשעת גמר הקנין עובר על
׳לא תחמוד׳ ,אי אפשר למילף מגזל ,דשאני גזל שבשעת גמר הקנין אינו עובר על הלאו ,ובזה
גלי קרא דהלאו דמעיקרא אינו מבטל הקנין דעכשיו ,אבל ב׳לא תחמוד׳ שבשעת קנין עובר
לית לן בה .ומעתה לפי זה גם בדברי החידושי הרי״ם אפשר לפרש כן.
[והנה דברי השער המלך בפלוגתא תליא .שהקצוה״ח וסי' לד ס״ק ג> כתב שבשעת שינוי מעשה אינו עובר בלא
תגזול ,ופירש במשובב נתיבות ( opס״ק הן שקושיית הגט׳ (שמורה ו ):והרי גזל ררחמנא אמר לא תגזול וכו׳ ,היינו

כי כל הקנין של שינוי מעשה הוא מכת מעשה הגזילה דמעיקרא שקנה להתחייב באונסין ,ומכת זה כאשר נשתנה
את״כ ממילא קני ,וזהו מאחר ובשעת הקנין להתחייב באונסין עבר על ׳לא תגזול׳ היה לן לומר דלא מהני להיות

לו מזה קנין כאשר ישתנה ,לכן גלי קרא דמהני .אך הנתיבות וסי׳ לד ס״ק ה> חולק וסובר דעל כרחך בשעת שינוי
עובר לא תגזול ,דאל״ב לא היה שייך לומר כזה אי עביר לא מהני ,ולא היה פריך מזה בגמ׳ על רבא ,יעו״ש.
והחידושי הרי״ם בפרק מרובה הרבה לישא וליתן בשתי השיטות .ומדברי שער המלך מוכח רלא כהנתיבות ,וגם

לא כהקצוה״וז ,ויש בזה אריכות דברים אלא שאכ״ט .והבת.
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עיקר כוונת חתורח חיח רק שלא יחמוד מעיקרא וכזה עובר אח בנתרצה ד!מוכר

ובחידושי הרי״ם תירץ את קושיית הרב המגיד בדרך נוספת ,והוא עפ״י מה שכתב בשו״ת
מהרי״ט וידא סי־ סכו> דלכך השוחט בשבת שחיטתו כשירה ולא אמרינן דאי עביר לא
מהני ,משום דלא שייך לא מהני רק היכא ראם נאמר לא מהני יתוקן האיסור ,וכמו בתמורה
ראם לא מהני התמורה נתקיים מאמר התורה שלא ימיר ,משא״כ שוחט בשבת דאף אם אי עביד
לא מהני מ״מ איסור נטילת נשמה שעבר עבר ,לכך מהני .דכמו כן כאן ,שהרי הרמב״ם כתב
דגם בגזלו אח״כ עובר בלא תחמוד אף שאינו קונה כלל ,א״כ ממילא בתליוהו וזבין ואמר רוצה
אני ,לא שייך כלל אי עביד לא מהני שיתבטל המקח ,דמאי בכך שיתבטל ,הא גם אם יתבטל
המקח ,מ״מ האיסור דלא תחמוד נעשה ,ובמה שנאמר לא מהני לא יתוקן האיסור כלל ,לכן
שפיר מחני והמקח קיים ,ע״ש שתירץ בזה גם את קושיית הלחם משנה.
וכן כתב בספר דברי שאול יוסף דעת וסי׳ קלט שלפי המהרי״ט הנ״ל ,הוא הדין ב׳לא תחמוד׳,
דעיקר כוונת התורה היה רק שלא יחמוד ,אף שבאמת נתרצה בפירוש למוכרו ,לכן לא
שייך לומר כל מילי דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני ,דאף אם לא מהני מ״מ עבר
על לא תחמוד וכו׳ ,וגם הוא תירץ בזה את קושיית הלחם משנה.

גם במנחת חינוך ומצוה לח אות ס תירץ קושיית הרב המגיד עפ״י המהרי״ט הנ״ל ,דכאן אף אם
נימא לא מהני ואין הקנין כלום ,מ״מ עבר בלא תחמוד לכו״ע ,ואף להרמב״ם מ״א מסילה
הי״ס שכתב דבגזל נמי עובר ב׳לא תחמוד׳ ,א״כ לא יתוקן כלל האיסור ,ואדרבה יתוסף איסור
גזל ,א״כ לכו״ע מהני ,וגם הוא פלפל בזה לתרץ את קושיית הלחם משנה.
שקו״ט כשמעתתא דסרק הכונס בביאור הס״ד והמסקנה

ובראה שהמהלך הזה מוכרח ומבואר מיניה וביה בשיטת הרב המגיד .דבנתיבות המשפט <סי׳
לה ס״ק א) הביא את קושיית המהרח״ש ,דמאי מקשה בש״ס אי דיהיב דמי חמסן קרית
ליה הא תלוהו וזבין וכו׳ ,דילמא אף דזביניה זבינא מ׳׳מ עובר .ותירץ ,׳דהוכחתו הוא דודאי
לא עבר ,דאי עבר ממילא זביניה לאו זבינא ,דהא אמר רבא בתמורה דף ד׳ דכל מידי דאמר
רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני .והא דהרמב״ם דפסק דעובר אע״ג דמכירתו מכירה ,הוא
מטעם שכתב הרב המגיד ,דבשעת מכירה כבר נתרצה שאמר רוצה אני ,והעבירה הוא החימוד
הקודם ,אבל בשעת מכירה שוב ליכא עבירה כלל כשאמר רוצה אני ,משא״ב בס״ד דהש״ס
דסבר דתלוהו וזבין זביניה זבינא אפילו לא אמר רוצה אני ,הוכיח שפיר דליכא שום עבירה
ביהיב דמי ,דאי לא תימא הכי ,אי עביד לא מהני׳.
וביד המלך «פ״לו מהלטת סלה ואבדה ה״נו) כתב כעי״ז בדרכו שלו ,׳דהן אמת דכוונת ר׳ אדא בקושיתו
שהקשה לר׳ אשי מהא דר׳ הונא הי׳ עפ״י כללא דרבא דכל מלתא דאמר רחמנא לא
תעביד אי עביד לא מהני ,ואם עובר על לאו דלא תחמוד איך הוי זבינא ,ואולם קושיא זו דר׳
אדא אין לה מקום רק לפום ההו״א שלו דלא ידע עדיין מהא דאמר רוצה אני ואמירת רוצה
אני מסלק מעליו עבירת הלאו ,ועלה על דעת ר׳ אדא דדעת ר׳ אשי הוא דהוי חמסן בכל אופן
בין אם אמר רוצה אני ובין לא אמר ,ולפום הו״א זו מונח עבירת הלאו דלא תחמוד בגוף עשית
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האיסור ,דהיינו במה שאנסו למכור או שהפציר והכביד עליו ריעים כל כך עד שמכר לו ,ובאופן
עבירת איסור כזה שפיר שייך כללא דרבא רכל מלתא כר ,דכיון דרחמנא אסרתה לעשיה זו
אזי בטל כתה ואף אם עשאה אינה מועלת ,והרי היא לענין התועלת אשר יצא ממנה כאילו לא
עשאה לעשיה זו כלל .אבל השתא דוזידש לו ר׳ אשי דבאמר המוכר רוצה אני אין הלוקח עובר
כלל על לאו דלא תחמוד ,הרי ממילא אין לעבירה זו של הלאו דלא תחמוד שום מקום כלל
לכללא דרבא רכל מילתא ,דכלל זה לא שייך רק היכי דתכונת הלאו של העשיה הוא באופן
שאין מקום בעשיה זו להמלט בה מעבירת הלאו וכר ,משא״כ בלאו דלא תחמוד דעיקרו הוא
על התפעלות זרות ,להכריח או להשתדל מחבירו מכירת חפציו ,רק אם פעל ועשה כ״כ עד
שאמר חבירו רוצה אני אף דגם אמירה זו היה בכח ההשתדלות וההכרח ההוא אשר הכריחו
אותו בו לגוף המכירה ,בכל זאת מסלקת האמירה זאת מעליו הלאו דלא תחמוד.

ולפיכך השתא אחר שחידש לו ר׳ אשי לר׳ אדא דאמירת רוצה אני אף דגם האמירה היתה
..ע״י כפיה והפצר מסלקת מעליו הלאו ,הרי לפום זה שוב אין בידינו לומר על קנין
המכירה זו כללא דרבא רכל מלתא דאמר רחמנא לא תעביד ,דהרי גוף המכירה אף אם היתה
באונס ההפצר היתה יכולה להמלט מאזהרת הלאו ,ראם היה הלוקח כופהו או היה מפציר בו
כל כך עד שהיה המוכר אומר רוצה אני לא היה בעצם המכירה עבירת הלאו כלל ,ולכן כל
עיקר דעבר על מימרא דרחמנא הוא ע״י מניעת אמירת רוצה אני של המוכר ,ובכגון זה לא
שייך הכלל דכל מלתא דאמר רחמנא לא תעביד ,ומשום דגוף העשיה היתה יכולה להעשות
בלי עבירת הלאו ,וכיון דלא שייך בעבירת לאו זה כלל זה דכל מלתא הרי ממילא אף בלא
אמר רוצה אני ועבר על לאו דלא תחמוד אין עבירת הלאו מבטל קנין המכר ,והילכך לפי
המסקנא שחידש ר׳ אשי לד׳ אדא קיימת המכירה בכל אופן בין אם אמר רוצה אני ובין לא
אמר וכמו שביארתי׳[ .וראה גם מה שכתב בזה במנחת חינוך שם ,עי״ש היטב].
והנה ראה ראיתי בקובץ שיעורים וכ״ק אוח קא 1שהקשה מזה על הרב המגיד ,למה הקשה מהלאו
ד׳לא תחמוד׳ הרי הלאו דלא תחמוד אינו תלוי בחלות הקנין ,דאפי׳ לא אמר רוצה אני
דלא קנה ,מ״מ איכא לאו דלא תחמוד ,וא״כ לא שייך לומר בכהאי גוונא לא מהני ,ע״ש.

וראה זה פלא ,כי בב׳ התמיהות על הרב המגיד ,שתמהו המפרשים גם על הקושיא ,דאפשר
לתרצו כהמהרי״ט ,וגם על תירוצו שאינו מובן הדמיון לשינוי מעשה ,מצינו שיטה
המפרשת דברי הרב המגיד באופן שקושיא האחת מתרצת את חברתה ,דהשדי חמד ובכללים מערכם
כן־ כלל נע) הביא שבספר אהל יעקב כתב שמדברי הרב המגיד מוכח דלא ס״ל כהמהרי״ט ,כי לפי
המהרי״ט לא קשה קושיית הרב המגיד ב׳לא תחמוד׳ דנימא אי עביד לא מהני ,כי הכא לא
יתוקן האיסור במה שיתבטל המקח ,דאיסורא דחימוד דעבד עבר משעת לקיחה ולא מיתקן
האיסור בחזרה ,וכתב השדי חמד ,שבאמרות טהורות וחלק אהע״ז סי׳ מג דף צו עמוד ג בד״ה עול הקשה) כתב
שדעת הרב המגיד כדעת המהרי״ט ,וזה עצמו הפירוש בתירוצו של הרב המגיד ,שבשינוי מעשה
הטעם הוא דאי עביד מחני ,כי כבר עשה הגזילה ובזה דלא מהני לא יתוקן ,וזה עצמו הטעם
בחימוד ,יעו״ש .הרי לנו שיטה המפרשת בדברי הרב המגיד שב׳ הקושיות מיישבות זו את זו,
והוא כעין המהלך שביאר השער המלך בפירוש דברי הרב המגיד שהזכרנו לעיל.
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[ולפי דברי האמרות טהורות על כרחך שהרב המגיד לא ס״ל כהנתיבות ונשי׳ לד) שבשינוי מעשה הוה גזילה חדשה,

ועל כך פריך בגמ׳ דנימא דלא מהני ,דלפי הנתיבות פשיטא ראם נימא רלא מהני יתוקן האיסור של הגזילה
החדשה .וצריך לומר דס״ל כהקצוה״ח  topiשבשינוי מעשה אין זה גוילה חרשה .ובמשובב נתיבות מם) ביאר
קושיית הגמ׳) שקנין שינוי מעשה הרי הוא מבח קנין הגזלן דקני בגדלה להתחייב באונסין ,א״ב פריך בגט׳ דנימא

לא מהני על הגדלה הראשונה ,ע״ש.
ולפ״ז אפשר שלזה גילה הכתוב שגם אם לא יהני לקנין שינוי דאחר כך ,מ״מ הרי לאו ד׳לא תגזול׳ יעבור ולא

יתוקן ,לכן ממילא מהני כדברי המהרי״ט הנ״ל .אך צ״ע מלשון הגט׳ בב״ק וסח ).שנשתרש בחטא ,ששנה בחטא,
דא״ב אם לא יהני הרי תוקן לפחות שלא יהיה נשתרש בחטא ,ולא יהיה שנה בחטא].

אי עכיד לא מחני כלאו ד׳לא יחשב׳ וכלאו ד׳לא תחמוד׳

ובעיקר קושיית הרב המגיד נראה שאפשר ליישב ,בהקדמת קושיא אחריתא שראיתי בנתיבות
הקודש להרב מחארקוב (יפ״קדזבחיס) ששאל את הגרי״ז מבריסק ,גבי כל הזבחים שנזבחו
שלא לשמן כשרין ,הרי עובר ב׳לא יחשב׳ ,כמ״ש ברש״י זבחים ונ :ד׳ה ונדבה מי) דאסור לחשב
בקדשים ,א״כ נימא דאי עביד לא מהני ,ויפסל אף בדיעבד .והשיב לו הגאון מבריסק דלא שייך
אי עביד לא מהני ,משום דכל היכא שחושב שלא לשמה אין זה חסרון בעיקר פעולת השחיטה,
אלא שהוא איסור גברא במה שעובר במחשבתו ,אבל בעצם השחיטה אינו נוגע כלל ,ולא שייך
אי עביד לא מהני אלא במקום שעצם המעשה הוא האיסור.

ובזה פירש הגאון מחארקוב את קושיית הגט׳ (זבחים ד ):׳מאי שנא שינוי בעלים דלא הוי פסולו
בגופו ,מחשבה בעלמא ,שינוי קודש נמי מחשבה בעלמא הוא׳ ,והיינו דשלא לשמה אין
זה חסרון בעצם הפעולה ,אלא שהוא פסול במחשבתו ואין זה פסול בחפצא ,ואיסור צדדי הוא
מה שעירב מחשבתו הרעה בתוך פעולת הקרבן יעו״ש.
ומן הנראה דסברא וו נכונה רק אם נפרש ד׳לא יחשב׳ הוא דין צדדי שעל הגברא ,שהתורה
אסרה עליו בשחיטה והקרבה לחשוב מחשבה שלא לשמה ,אבל אם נפרש שהוא דין
בשחיטה ,דהיינו שציווי התורה הוא שלא ישחט במחשבה שלא לשמה ,א״כ לכאורה י״ל אי
עביד לא מהני ,אך לשון הכתוב מעיד שאינו דין בשחיטה כי ׳לא יחשב׳ כתיב ,ולא מיבעיא
לדעת הפוסקים שכתבו דאיירי בכהן שחשב שלא לשמו ,כיון שהפסול הוא ע״י מחשבה בעלמא
אפי׳ היזק שאינו ניכר לא הוי ,כיון דלא עביד שום מעשה בידים ,לדידם בודאי שאין זה דין
בגוף השחיטה ,ואפי׳ לפוסקים שמ״מ נחשב להיזק שאינו ניכר ,גם לדידם הוא דין במחשבה
(ראה ברמנ״ן ב״ב בדינא תרמי) ,אלא אפי׳ לדעת רש״י בב״ק ה .דיה מפגל) ,לפי מה שפירש בפני יהושע
דהיזק הניכר הוא ,כיון דגוף השחיטה מעשה בידים הוא ,וכיון ששחטו שלא כהוגן הוי
ליה כאילו קטליה בידים וכו׳ ע״ש ,גם לדידיה י״ל שדוקא לענין נזקין נחשב למעשה בידים,
כי אין החיוב על המחשבה ,שבמחשבה בעלמא לא היה מעלה ולא מוריד ,אם לא שמחשב
על העבודה שעושה ,וא״כ החיוב הוא על זה שבמצב שהיה במחשבה כזו לא היה לו לשוחטו,
לכן נחשב למזיק בידים ,אלא שכל זה לענין נזקין ,אבל איסור הלאו ד׳לא יחשב׳ אף שהוא
בחלות שחיטת הקרבן ,מ״מ אין חלות השחיטה איסורו אלא מחשבתו הפסולה ,לכן לא שייך
לומר על חלות מעשה השחיטה אי עביד לא מהני.
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האיסור כ׳לא תחמוד׳ הוא כמח שחמד מקודם לקנין ולא כקנין עצמו

ומן הנראה דכמו כן הוא בלאו ד׳לא תחמוד /שאין האיסור במעשה הקנין שהמוכר מקנה לו,
אלא בזה שהוא חמד בלבו ,וכדברי המפרשים הנ״ל שגם אם לא יקנה יעבור על ׳לא תחמוד׳
כמ״ש הרמב״ם «ד<׳ו ממילה הי״נ> שגם הגוזלו עובר בלא תחמוד ,א״כ כמו בשוחט שלא לשמה
שאין זה חסרון בעיקר פעולת השחיטה ,אלא איסור צדדי הוא מה שעירב מחשבתו הרעה בתוך
פעולת הקרבן ,ואין האיסור אלא בגברא מה שעובר במחשבתו ולא פסול בחפצא ,שבעצם
השחיטה אינו נוגע כלל ,כמו כן אין מחשבתו החומדת פסול לקיום עצם הקנין רמים ,ולא שייך
אי עביר לא מהני אלא במקום שעצם המעשה הוא האיסור.
ולכאורה הוא מילתא דתמיהא על קושיית הרב המגיד ,הלא קשה מידי הרי החימוד אינו חלק
ממעשה הקנין ,כי מעשה הקנין כשלעצמו הרי אינו עבירה ,אלא בזה שהוא בא ע״י
עבירת חימוד ,ומה הדמיון לכל הני דאמרינן בהו אי עביר לא מהני ,שבהם עצם חלות המעשה
הוא העבירה ,משא״ב כאן שמעשה הקנין אינו העבירה אלא שהקונה בשעת מעשה הקנין עושה
עבירה המוטלת עליו והוא ההימור.
ונראה לבאר בדעת הרב המגיד עפ״י מה שכתבו המהרי״ט בקידושין והגר״י ענגיל בציונים
לתורה נכלל לכו) ,שבכל מעשה קנין אין המעשה בעצם הקנין ,אלא הגמירות דעת והרצון
לקנין הוא הקנין ,אלא שמעשה הקנין הוא הגילוי לגמירת דעתו ורצונו ,שהתורה ירדה לסוף
רעתו של אדם שאם בדבר זה הוא יעשה כך ובדבר זה כך ,שבזה הוא מגלה את דעתו האמיתית
לקנין .וא״כ י״ל שזה החומד עיקר קנינו הוא החימוד ,דמעשה הקנין שעושה לקנות הוא הגילוי
דעת על גמירת דעתו ורצונו ,והרי גמירת דעתו ורצונו היה בחימוד ,א "כ החימוד והמעשה הם
תרי רעין דלא מתפרשין.
מחלוקת הפוסקים כדעת אחרת מקנח אותו מי עושח את חקנין המוכר או חקונח

אולם הדבר הזה תלוי במחלוקת הפוסקים בדעת אחרת מקנה אותו ,אם המקנה עושה את עיקר
הקנין ,וכל דיני הקנינים בו תליא ,וכן לענין איסור קנין בשבת ויו״ט ,דאיהו דעבר אמימרא
דרחמנא ,או שהקונה עושה את עיקר הקנין ,רכל הנ״ל נכון לשיטה זו שעיקר הקנין עושה
הקונה ,ולגבי הקונה הרי מעשה הקנין הוא הגילוי לגמירת דעתו ורצונו ,וגמירת דעתו ורצונו
היה בחימוד ,אבל לשיטה הסוברת שעיקר הקנין עושה המקנה ,א״כ אין שום שייכות ממעשה
הקנין שעושה המקנה לאיסור החימוד שעובר הקונה ,ולא שייך לומר בזה דאי עביר לא מהני.

אך אם אתינא להכא ,בלא״ה קושיית הרב המגיד מתורצת ,כמ״ש במפרשים עפ״י דברי הפנים
מאירות וסי׳ לד) שכתב דפלוגתא דאביי ורבא בתמורה מ דוקא במה שהוא עושה לעצמו
ואין לאחרים חלק בו בזה אמרינן אי עביר לא מהני ,אבל במקח שנעשה באיסור באופן שהמוכר
עושה איסור ולא הלוקח ,או הלוקח ולא המוכר פשיטא דמהני ,דמה שהוא גומר ע״י אחרים
ולדידיה איכא איסורא ולאחריני ליכא איסורא מעשיו קיימים ,ע״ש .דכמו כן כאן ב׳לא תחמוד׳
שהוא גומר ע״י אחרים ,אף שלדידיה איכא איסורא אבל למוכר ליכא איסורא ,מעשיו קיימים.
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וראה במנחת חינוך ומצוה לח אות בו שתירץ קושיית הרב המגיד ,וכתב ׳דאף אם נאמר כרבא
והרמב״ם פוסק כוותיה ,מ״מ לפי דברי המהרי״ט ושו״ה ח״א סי׳ סט) ראם לא יתוקן האיסור
אם נאמר לא מהני אף רבא מודה דמהני וכר ,א״ב כאן אף אם נאמר לא מהני ואין הקנין כלום,
מ״מ עבר ב׳לא תחמוד׳ לכולי עלמא ,ואף להרמב״ם מ״א ממילה הי״ס דבגזל ג״כ עובר בלא תחמוד,
א״כ לא יתוקן כלל האיסור ואדרבה יתוסף איסור לא תגזול ,א״כ לכולי עלמא מהני ,על כן
שפיר פוסק הרמב״ם דהמקח קיים אע״פ שעבר על הלאו .ועיין בשער המלך «פ״ג מגירושין הי״ט)
מה שפלפל בזה׳ .ועיין שם מה שתירץ עוד על קושיית הרב המגיד.
כיאור החתם סופר כדברי המגיד משנה

0

ובשו״ת חתם סופר (יחד סי׳ כתב בביאור דברי המגיד משנה וז״ל :׳דהא דגזר רחמנא בהני
דאי עביר מהני ,היינו שהקיל הקב״ה באיסור ועבירה זו דאי עבר אמימרא דרחמנא
מ״מ יועילו מעשיו ,ומש״ה קונה שינוי רשות אע״ג דעבר ומכר שאינו שלו מ״מ מהני ,היינו
מדגלי רחמנא דשינוי מעשה קונה בגזילה ש״מ קילא להם הך לאו דגזילה ואי עבר עליו מהני
מעשיו ,מה לי מעשה דשינוי מעשה או מעשה דשינוי רשות ,לאו בעיקר הקנין תליא מילתא
אלא בחומר האיסור ,ומדחזינן דהקיל רחמנא באיסור גזל א״כ מה לי שינוי מעשה או שינוי
רשות וכר ,ועתה יליף הה״מ ק״ו אם גזילה דאיכא תרווייהו חימוד וגזילה הקיל רחמנא דאהני
מעשיו ,כ״ש חומד וקונה דליכא אלא לא תחמוד מכ״ש דמהני מעשיו׳.

עוד כתב בחתם סופר (בבא בחרא מז ):׳ונבוא לבאר דברי ה״ה ספ״א מגזילה ,דלרמב״ם צ״ל איך
קנה אי עבר על לא תחמוד הא כל מה דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני ,וצ״ל
דאמרינן שם בתמורה דשינוי קונה בגזילה גזרת הכתוב הוא ,וס״ל לרמב״ם לאו דוקא שינוי
אלא גזירת הכתוב דכל קניני גזילה קונה אע״ג דעבר אמימרא דרחמנא ,והיה קשה לרמב״ם,
כיון דליתא בהשבה דהרי קנה ,א״כ ה״ל ללקות אלאו דלא תחמוד ,ומיפסל מדינא באומר רוצה
אני טפי מלא אמר ,דהאי ליתא בהשבה וארבעים בכתפיה ,אע״כ הוכיח הרמב״ם דהוי לאו
שאין בו מעשה ,דהחמדה היה בלב והלקיחה אח״ב הוא ברצון הנותן ,אע״ג דהרצון היה ע״י
חמדתו וכפייתו ,מ״מ אותו החמדה היה בלב והנתינה היה ברצון ,וה״ל לאו שאין בו מעשה
ואין לוקין ,זהו שיטת רמב״ם .אמנם הראב״ד ס״ל ,עד כאן לא גילה רחמנא אלא שינוי קונה
אע״ג דאמר רחמנא לא תעביד ,אבל שארי קנינים בגזילה לא גילה רחמנא .והשתא אפילו לאביי
דס״ל מהני ,הלא כתבו תוס׳ בתמורה לא פליג אביי אלא בעובר במזיד הא דמהני אבל בשוגג
לא מהני ,והכא לאינשי בלא דמי משמע להו והוי כשוגג ולא מהני ,ואיך קנה והוי זביניה זבינא,
וע״כ דוקא בלא אמר רוצה אני דלא קנה ,ואיתיה בהשבה ,לא לקי משום דניתן להשבון ,אבל
באומר רוצה אני לא עבר כלל אלאו דלא תחמוד׳.

הנה חידש לן החתם סופר ,שהרמב״ם והראב״ד חלוקין הם ,אם אחרי שגילה הכתוב בשינוי
מעשה דקנה ,שמעינן גם בקנין דמים וכו׳ ,ולכאורה טעמא בעי מהו יסוד במחלוקת.
ונראה דלכאורה סברת החתם סופר צריך ביאור ,דמה ענין קנין דמים לקנין שינוי מעשה,
דבשינוי מעשה גלי קרא דמהני ,ומנין לן גם על קנין דמים .ולא מיבעיא לשיטת הנתיבות
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(סי׳ לד ס״ק ה) דהא דפריך בתמורה גו ).והרי שינוי מעשה דרחמנא אמרה לא תגזול ותנן וכר ,הכוונה
על לא תגזול שעובר בשעת השינוי ,דלדידיה בודאי שקנין שינוי מעשה אינו ענין לקנין דמים,
שפירש דכוונת הגט׳ להקשות מצד הלא תגזול
אלא אפי׳ לקצוה״ח מם ס״ק ג ,ובמשובב נהימת
שבשעת הגזילה ,דס״ל שמעשה הקנין של הגזלן בשעת הגזילה שמחייבו באונסין הוא חלות
הקנין שקונה בשינוי מעשה דאח״ב ,דלכאורה היה אפ״ל דדמי לקנין דמים בלא תחמוד ,אך
גם זה אינו ,רלא גלי קרא אלא בקנין שיועיל כשישתנה ויעשה כדבר אחר ,אבל בקנין דמים
רבעי בעצם הקנין הזה לקנות מאן יימר.

top

ומן הנראה לבאר ,בהקדם החקירה והספק ביסוד דברי רבא דאמר כל מה דאמר רחמנא לא
תעביד אי עביד לא מהני ,אם הוא דין בחלות הדברים ,כמו חלות מצוה ,הקדש ,קנין ,גיטין
וקדושין ,ושחיטה ,וכל כיו״ב ,שחלות כל הדברים האלו אינם נפעלים בכח עצמיות המעשה
גרידא ,אלא מכח התורה שנתנה לו הכח שבמעשה זו שעושה יחול חלות הדבר הזה ,ועל כך
הסברא נותנת שהתורה לא נתנה לו הכח להחל חלות הדבר רק כאשר הוא עושהו בהיתר ,ולא
כאשר הוא עושהו באיסור .או דאי עביד לא מהני אינו הוראה בחלות הקנין שלא יחול כי אם
בהתירא כנ״ל ,רק הוא הגדרה במשמעות הלאו ,שכל מה דאמר רחמנא לא תעביד ,אינו בא
לאיסור בלבד ,אלא גם לשלול ממנו יכולת העשיה.
[ויש לפרש שהטעם דאי עביד לא מהני הוא כדי להצילו מן העבירה ,כמו שהביא בשדי חמד (מערכת כ״ף כלל סס),
וזהו יסוד דברי המהרי״ט (סי' סכי) שכתב שאם גם בדלא מהני לא יתוקן העבירה אזי גם לרבא מהני ,והיינו כי

כל הדין דלא מהני הוא רק כדי להצילו מן העבירה ,ואם גם בלא מהני לא ינצל ,אמרינן דמהני .עוד י״ל דאי
עביד לא מהני הוא מטעם קנם ,כמו שהביא בשדי חמד ( .)0pומאידך יש לפרש שאין זה ענין של קנס וגם לא
כדי להצילו מהעבירה ,אלא שכך הוא פירוש המקרא ,שלא תעשה הכוונה גם לאסור העשיה וגם לשלול ממנו

כח העשיה ,כי במה שאמרה תורה לא תעשה דבר זה הרי הוא כאילו אמרה שלא יהיה קיום לדבר הזה ,שהתורה
סילקה כחו ורשותו מעשות הדבר הזה .ורמו לדבר ,דכתיב במתן תורה והגבלת את העם סביב לאמר השמרו לכם

עלות בהר וגו׳ לא תגע בו יד וגו׳ ,ואח׳־כ הזהירו שוב רד העד בעם פן יהרסו וגו׳ ,ומשה רבינו השיב להקב״ה,

לא יוכל העם לעלות אל הר סיני כי אתה הערתה בנו וגו׳ ,ועמדו בחז״ל ובראשונים בפירוש הכתוב ,ולהנ״ל
אפשר שכוונת משה היתה לומר ,שמאחר והעדתה בנו וכו׳ לכן לא יוכל ,כי אזהרת הכתוב אינו לאזהרה בעלמא
אלא שלילת היכולת כנ״ל .וראיתי בשד״ח שם בשם החתן סופר ששקו״ט בסברא כעין זה ,וכתב שלפ״ז יש לחלק
בין לא תעשה ששייך לפרש שלא יהיה קיום לדבר הזה ,למצות עשה ,והוא כשיטת הפני יהושע בגיטין שבעשה

גם רבא מודה דמהני ,עי״ש.
ובחדושי הגרי״ז בתמורה ג״כ הסתפק אם הלא מהני הוא דין חדש הנאמר בכל הלאוין שלא מהני המעשה ,או
דמימרא דרבא הוא פשט בהמקראות דהיכא דכתיב לא תעביד היינו שלא מהני המעשה ,ולא משום האיסור הוא

אלא דזהו ביאור בהמקרא .וכתב שמכל הסוגיא מוכח דלא מהני הוא פשט בהמקראות ,אבל מקושיית התום׳
מצורם אוזן בבכור ליתסר ,משמע שהוא דין חדש דלא מהני ,שהרי שם ההיתר לא שייך למעשה האיסור ,ואין

שייך דלא תעביר שמעשה האיסור יובן שלא תהני ולא יהיה בו ההיתר ,אם לא דנימא דהוה דין חדש בלאוין
שלא מהני ,ושייך זה גם על היתר צדדי יעו״ש .ואם אכן אין זה פירוש המקראות אלא דין חדש בכל הלאוין ,צ״ל

שטעמא דדינא הוא או כדי להצילו מעבירה או מטעם קנס כנ״לז,
נזר התורה  -יח קובץ עמוד מס (235הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

נזר ההורה * אלול תשס״ח

רלו

1

ונראה דפליגי בזה רבוואתא ,דבשו״ת רעק״א קמא סי׳ קכטו כתב ׳אילו הייתי כדאי להרים ראש
נגד רבותינו הקדושים הראשונים ,הייתי אומר דאי עביר לא מהני שייך רק היכא דהלאו
על ענין פרטי ,כמו הני דריש תמורה הלאו דלא יחליפנו ולא תפדה דמפרשינן לקרא דלא יהא
כח להחליף ולפדות וחילופו ופדויו כלא היה ,משא״ב במקום שנאמר דרך כללי ,כמו לא תעשה
כל מלאכה דא״א לפרש שלא יהא לו כח לעשות מלאכה ,דודאי אם יבנה בית או יטע כרם
יהיה בנוי ונטוע ,וא״ב פירושו דאינו רשאי לעשות ,מש״ה כל שישנו בכלל זה הלאו ל״ש ביה
אעל״מ ,וניחא בפשוטו מתני׳ דהשוחט בשבת וכו׳ ויראה לי ראיה מגט שכתבו על איסורי הנאה
וכו׳ וכן בשוחט מסוכנת בסכין של ע״ז וכו׳ וא״כ ה״ה בנד״ד דאיסור בל יחל פירושו רק אי
אתה רשאי ליחל ולא שאין לו כח וכו" .ובתנינא וסי׳ קמח) חזר שוב על החידוש הזה ,ותירץ בזה
על הקושיא שהקשו על הרמב״ם (פ״א מחמז ומצה ה׳׳ט שכתב הקונה חמץ בפסח לוקה ,דנימא אי
עביד לא מהני ,ולהנ״ל מיושב ,דאי אפשר לפרש בל יראה שהתורה נטלה הכח שא״א להיות
לו חמץ ברשותו ,דהא בחמצו לעיסתו יש לו חמץ ברשותו ועובר ,לכן לא שייך בזה אי עביד
לא מהני.

ובמנחת חינוך נמצוה שסא> חידש מעצמו כדברי הרעק״א ,ומסיים שם ׳וזה ברור בסברא ,וממילא
מיושבים כל הקושיות הנ״ל

[כוונתו לקושיית תוס׳ מנשבע שלא לגרש ,וקושיית השלטי גבורים

מעקוץ לי תאנה ,וקושיית מהרי״ט משוחט בשבת ,וקושיית האחרונים מכתב גט על איסורי הנאה ,וקושיית השער

המלך ממקח הנקנה באיסור ריבית] ,וכן שאר קושיות שהקשו הראשונים והאחרונים ,נקוט האי כללא
בידך ויהיה למישור לפניך ,ומקום הניחו לי בעזהי״ת׳.

[והוא פלא שכתב שם חידושו כמעט בלשונו

של הרעק״א ,ולא הזכיר שקדם לו הרעק״א בזה ,וצ״ע].

אך הרעק״א עצמו הביא בשם הטורי אבן (י״ה כח .ד״ה שלמים! שכתב סברא הפוכה מסברתו ,שכתב
שאפילו לאביי דס״ל בתמורה כל מילי דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהני ,היינו דוקא
היכא דרחמנא אסריה בפירוש ,כמו לא יחליפנו דעכ״פ מיד שהמיר עבר אמימרא דרחמנא [שאין
האיסור בא ע״י המצוד! ואין חלויין זה בזה דאפילו תימא דלא מהני אפ״ה איסורא דעביד עביר וכו׳ ,דהא בהדיא

אזהיר עליה קרא] ,מש״ה ס״ל לאביי התם שמהני ,אבל בתוקע בשופר של עולה ושלמים ,דלא
אזהיר רחמנא להדיא שלא לתקוע בהן ,אלא דאזהיר שלא להנות מן ההקדש ,אלא דממילא
האיסור בקיום המצוה תליא ,והשתא אי אמרת דלא יהני אין כאן איסור כלל ,אא״כ תאמר
שיצא יש כאן איסור וכו׳ ,בזה כו״ע מודו דלא מהני ,ואין יוצא ידי חובתו ,עכ״ד .וכתב הרעק״א,
שמדברי תוס׳ בע״ז (סב .ד׳ה בדמיה!) משמע כטורי אבן .אך מקושיית תום׳ בתמורה וו ).מנשבע
שלא לגרש משמע לא כטורי אבן ,ולא כשיטתו של הרעק״א ,יעו״ש.
אולם מהנודע ביהודה וסייעתו חזינן דהפירוש דאי עביד לא מהני אינו דין הנובע מכח הלאו,
אלא שאי עביד לא מהני הוא דין בחלות הדברים ,שחלות כל הדברים אינם נפעלים בכח
עצמיות המעשה גרידא ,אלא מכח התורה שנתנה לו הכח שבמעשה זו שעושה יחול חלות
הדבר הזה ,ועל כך הסברא נותנת שהתורה לא נתנה לו הכח להחל חלות הדבר רק כאשר הוא
עושהו בהיתר .ולא כאשר הוא עושהו באיסור.
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דבנוב״י (תנינאאו״חסי׳קלו,ויו״דסי׳ט) הביא בשם בנו ר״ש ,שפירש הטעם שהשוחט בשבת שחיטתו
כשרה ,וכן גבי שחיטת קדשים בחוץ וחולין בפנים ,ולא אמרינן אי עביר לא מהני,
דהתוס׳ בתמורה «ד >:הקשו לרבא למה השוחט פסח על החמץ שחיטתו כשרה הרי עבר על לא
תשחט על חמץ דם זבחי ,ותירצו שבירושלמי איכא קרא להכשיר ,א״ב י״ל דגלי לן קרא בזה
שבשחיטה שנעשה באיסור גם לרבא אמרינן אי עביד מהני ,וממילא כן הוא גם בשחיטת קדשים
בחוץ וחולין בפנים ,דכולן נכללין בשחיטת איסור ,דגלי לן קרא בשוחט פסח על חמץ דמהני.
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ובדרך זה פירש ר״ש ינא אהט״ז סי׳ קנט) בשיטת המרדכי שהנשבע שלא לגרש אשתו ועבר
וגירשה שמגורשת ,וכן הנשבע שלא לקדש אשה פלונית ועבר וקידשה דמקודשת ,כי
במעשה דאשכחן דרחמנא אמר דמהני ,אזי מהני בכל אופן ,ולכן בקידושין דגלי רחמנא בכהן
גדול שקידש אלמנה ,דמועיל אפי׳ עביד נגד מה דאזהר רחמנא ,א״כ ה״ה בכל אזהרות דאזהר
רחמנא אין מבטלין הקידושין ,וה״ה בגירושין מאחר דגלי רחמנא באונס שגירש דמהני ,א״כ
בכל ענין דאזהר רחמנא בגירושין אי עביד מהני ,יעו״ש.

וכדבריו מפורש באור חדש בקידושין מו ):במשנה המקדש בערלה וכו׳ ,שכתב דאפשר לומר
דגבי קידושין מודה רבא דאי עביד מהני ,שהרי אותבינן שם בתמורה מ ):מאלמנה
לכה״ג ומשני דאמר קרא לא יחלל וכו׳ ,א״ב י״ל כיון דגלי קרא בחייבי לאוין אע״ג דעבר
אמימרא דרחמנא מהני הקידושין ,ה״ה אי עבר על איסורי הנאה דקילי מחייבי לאוין לשיטת
הרמב״ם (פ״ח ממאכלות אסורות הטח) שבכל איסורי הנאה אין לוקין ,פשיטא דאי עביד מהני .והביא
ראיה מתוס׳ שהקשו מנשבע שלא לגרש וכו׳ ,ולמה לא נקטי בקידושין במי שנשבע שלא לקדש
אשה פלונית ועבר וקידשה ,אע״כ דלענין קידושין כיון דגלי קרא בחייבי לאוין דאי עביד מהני
אמרינן הכי בכל מילי דקידושין ,ומש״ה הקשו התום׳ מגירושין .אך הקשה דא״כ נימא כן גם
בגירושין ,שהרי איתקש ויצאה והיתה וכו׳ ,ומה הקשו בתוס׳ מהנשבע שלא לגרש ,יעו״ש.

והנה אם נפרש דאי עביר לא מהני כרעק״א ,שהלאו אינו רק לאיסור בעלמא אלא גם לשלילת
הכח ,א״כ אע״פ שהתורה גילתה בלאו דלא תשחט על חמץ וכו׳ שאינו שולל את כח
עשיה ,מ״מ הלאוין של שחיטה בשבת והלאוין של שחיטת קדשים בחוץ וחולין בפנים אפשר
שהם אכן שוללים את כה עשיה .וכן בקידושין ,גם אם גלי קרא דלא יחלל אינו שולל מעשה
הקידושין של אלמנה לכה״ג ,מ״מ קרא דלא יחל דברו שבשבועה ,או הלאו האוסר בהנאה,
אפשר שהם אכן שוללים מעשה הקידושין ,כי כלפיהם אין גילוי קרא .ועל כרחך שהנוב״י
והאור חדש הבינו דהא דלא מהני הוא שהתורה לא נתנה כח החלות של הדברים אלא בהיתר,
ולכן במקום שמצינו גילוי בתורה על חלות מעשה מסויים שחל באיזה איסור ,מן הדין שחלות
המעשה הזה יחול בכל איסור שהוא ,שהרי רחמנא גלי שחלות הדבר הזה ניתן גם כשהוא
נעשה באיסור.

ומאידך ,לפי הרעק״א וסייעתו ,גם אם יש גילוי על חלות דבר מסוים שחל באיסור מסויים,
לא נלמד מזה על חלות הדבר כשנוגע לאיסור אחר ,דלרעק״א היסוד של אי עביד
לא מהני הוא במשמעות הלאו שבא לשלול את כח עשיה .אך לפ״ז יתחדש לן חידוש אחר,
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שאם גלי קרא על הלאו הזה שאינו שולל כח עשיה מסויימת ,יש לנו לחדש שכל חלות דבר
יחול במקום הלאו הזה ,כי על הלאו הזה גלי קרא שאינה באה לשלול כח עשיה.

ומעתה בין נבין שזהו הפירוש בדברי המגיד משנה ,על פי ביאורו של החתם סופר בשו״ת
הנ״ל ,דמבואר ומפורש בחתם סופר בשיטת הרב המגיד שכל לאו דגלי ביה קרא שהוא
אינו שולל קנין מסויים ,אמרינן ביה אי עביד מהני לכל הקנינים ,שלאו בעיקר הקנין תליא
מילתא אלא בחומר האיסור ,ומדחזינן דהקיל רחמנא באיסור זה ,א״כ מה לי קנין זה או קנין
אחר .והיינו דהחתם סופר מפרש בשיטת הרמב״ם כדברי הרעק״א ,דאי עביד לא מהני היינו
שכוונת התורה בלאוין אינו לאיסור בעלמא אלא גם לשלילת כח העשיה ,ולכן כאשר יש גילוי
על לאו מסויים שבא לאיסור בלבד ולא בא לשלילת כח העשיה ,שוב אמרינן שבכל חלות קנין
חל ,כביאור החתם סופר בשי׳ הרמב״ם.
אבל הראב״ד ס״ל כשיטת הנוב״י והאור חדש הנ״ל ,שהם חידשו שבמקום דגלי רחמנא על
חלות דבר מסויים דמהני באיסור ,חלות הדבר הזה מהני בכל האיסורים ,כי בחלות הדבר
תליא מילתא ולא במהות האיסור .ולפי דבריהם ,אם יהיה קנין אחר או חלות דבר אחר בהדי
לאו דה ,בהם ישאר הכלל דלא מהני .וא״כ י״ל דלכן ס״ל לראב״ד שגילוי הכתוב בשינוי מעשה
אינו אלא שחלות הקנין של שינוי מעשה חל גם באיסור ,אבל בקנין דמים לא מצינו שום גילוי,
לכן הדרינן לכללא דאי עביד לא מהני ,דו״ק ועיין כי נכון הוא בעזה״י.
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םצוה רםא> הזהיר שלא למכיר א?וח עברי׳ לוולתיגי ,וההבאויו טמפפי מדיה זו נביא סקוישץ ( ,מאטים .הל׳ ממים ירי):
טצוה רסב‘ ,הזהיר סעניח אטה תעצרי׳ כמצקנה אוחד ,אם נשאה .דחוה יומר שנחסר טטנד .מזונה נסיתח ועינתה עי ודך
טי ?דשא בת 'מראי
העיב" וההבאנה .והוא אסרו מארה כמותה ועיוחח לא יגרע .וזאת האזהרה חניוי
שלא יענה איתר .נדבר 'מאלו הדברים עי צר ההכאבה והצער .והוא אמרו באטה העברי׳ מהוהיר שלא למניע טמנה מארה
בנצחה ועינתה כטשפט הטית יעשה לה .הנה הודיענו כי טשפט הבנות הוא מלא ימנע טהם שאר נסית ועינה .ואמרו
בטכלתא וני מה למדני כטטפם הבנות טעתה ״ אלא הרי זח בא ליטר ונטצא לצר .ומם אמרו שארה אלו טזינית כסותה
•
כטשטעה ועונתה ררך ארץ ( .ימפטים .סל׳ <צ6ות 6יי:)7
מצוד .רסג מהיתירגו שלא למכיר אמת יפת תיאר אתר מבא עלי׳ העם אתת בבית אחר לקיחת העיר ואם מברה לוקה כטו
שהתבאר גסקיטי  ,והוא אמרו והי׳ אם לא הפצתה בה ונו׳ ,וסבור לא תטכרנה בכשף < (בי ת»  .כל׳ טלכיס <רס):
טצוה רסד ,הזהירני טהתעטר באשת יפת תואר אחר מבא עלי׳ ,רוצה לומר מלא יענירה ויניוזה אצלו כשאר השפתת
הטמטמות נעצר .והוא אמרו לא התעמר בה תחת אמד עניתה; ולמין ספרי לא התעמר לא השתמש ,הנח
התבאר לך מאלו מני לאוין יזהירו ־טשגי ענינים חלוקים ,ווה שהוא טזהיר טלמכרה לזילתו וטהשאידה ניב אצלי על רק*
העברית .אבל יעשה כבו שציה יתעלה ומיתתה לנפמה .ובן בארו (סנהדרין יף ירה) בניגב נפמ נאמרו והתעמר בו ומכרו.
יאמרו משיבניסהו ברמיהו וישתמש ני " והחבאת דיני אשת יפת תואר בראשין מקדומין( .ח»־1)» .
מצוי* .רסה ,הזהירני מהמים כחשבתני לעשות תחבולה כרי לקנות טח שברשות זילתני טאחינו .והוא אמדו לא תחמור בית
רעך  .ולשין טכילתא לא תחמיר יכיל אפי׳ וצטר ברבור תיל לא תחסיר כסף וזהב סה להלן עד שיעשה מעשה

צי

מצלה
טצוה ך־סג ,

נד טצויד!

,
עיי׳ לקטן בל־ת.ר.ס*ג:
ולכאורה קשה לחה נמטרח אמה הענכי'
לעיל בל״ת רס״א לא כשב רטט שאם
מכרה לוקה ומ״ש יפיס .אבל כשום לב ה1א עניי' מה שנדקלק
בלכת כר״ח בפ״ר מעכלים סליי >1״ל יחר על אותן הדרכים
שקונה פלטה כפ׳ע אין.האלון יטל למוכרה אמה העברי׳ ולא
ליחנה לאיש אחר נו׳ ואם מנר או נש! לא עשה כלום שנאמר
לעם נכרי לא יטשול למנרה בבגדו כה פכיל .והנה לע:ל
במ״ע ז׳ הוכחנו מזה שלעס! לפסוק כרבא ראי .עביר ל*מ
ע"׳&6,מ?נ> ,כעת הלרנא ט .ואדרבא מזה מוכת לכאורה
להיפך למשמעות לשיט משמע .להא לאם מנר או נתן .לא
עשה כצום ה1א רק ממיעוט .הכתוב לעס נכרי .לא ימצפגל למגרה
והייני שאין ל 1ש1ס שייטת וממשלה בזה .עלי׳ ונא מחמת
אעל־מ .ראל״כ ל& הוי להביא מקרא הנ״ל טל ראשית דבריו
שאין יטל למטר אמה העברי׳ משוס שנאמר לא ימשול למכרה
א?ל בהא לאם מכר או נתן לא עשה כלום זה ממילא ידעינן
מטעם אעל״ח והנה בפ״י ממלכים הליי וו׳,ל ונושאה בנתזבה
וקדושין אם לא חפץ בה משלחה לנפשה ואם מנרה עיבר
בליש שנאמר ומכר לא חמכרנה בכסף ואם מנרה איכה מטרה
למחזיר הלנדס עכ״ל .הנה מכאן מוכת להדיא שפוסק כרבא
לאעליח להלא בהא נסיים ואם ,מכרה אינה מטרה זה לא
ילעינן מקרא למכר לא חמכרנה !כהכרח שהוא משעם אעל״ח
ואיב באמת סתרי לבת הרימ אהללי מלוע באמה העברי׳
כתב ראם מכר לא עשה ולא כלום הוא מהכתיב ול״ל להקרא
תפיל שהוא שמעם אעל׳מ :
ישוב הלכתם נ״ל עפ״י מה שהבאנו לעיל במיע ן׳
בשם השעהימ סיג מגירושין לרעת הר״גז הא לאמר
רנא אם ,ט לא אהני מעשיז בכיז חייב משעם שעבר
אמיחרא דרחמנא הוא רק אם לא כתב לנו התורה שאשור
לעשות כן הי׳ יהגי מעשיו כמו באונם שגירש אי לא כתב
רחמנא לא יוכל לשלחה ה״א למהר נמו כל גירושין .וא״כ
השתא לאפר רחמנא לשלחה חייב משמם לעבר אמימרא
לרתמגא אף שלא יהגי מששיו .אבל היכא אף דלא גלי
לן התורה שאסור לעשות כן בכ״ז לא הי׳ מה<י מעשיו.
ואס כן אף השתא לכתבה התורה לאסור בכיו איט חייב
משעם רלא אהגי מעשיו עיי״ש שהארכנו בזה לבאר בזה
איזה מקומות בלברי הר״מ« .א״כ א׳ש לאמה העכרי׳ ואף
אי לא כתבה החזרה שאסור למזכרה בנ״ז מצר הסברא ה״א
יכג £לשוכרה דאיך היא שהארון יהי׳ רשאי למוכרה לאחר דהא
האטה אינו שלו ורק שטרה לו ואף א״א דע״ע גופי' קנוי' להארון
והוי; כמכר בכיו מלאין הרבתם לדבר פשימ לאיט יטל
ל/בכה ,מ/יב -איט עגי^לפלוגסא דאניי ורבא לענין אעל״ח
להא שצד הסברא ילעינן שלא ימני מעשיו1 .א*כ ממילא ליבא
מלקית ביון .ללא אהני מעשיו  .משאיל ביפ״ת דאי לאו קרא מצד
הסברא היא שמוסר לו למוכרה להא היא שטית מלחמה והיא

אבר

שלא

לו,קטן'עולנו

. .

.

כשפחה מענית להא עול לא גיירה .ולא
קטי׳
לקחה לאשה .וא״כ כל עצמיוף האי&ור מטרה הוא לק הקרא
ופכר לא הסברנו .וא״כ שייך .שפיר לפליגחא לאניי ורבא
לאעל״ח .ופ׳ק .מסיים הריח שפיר ואם מכרה אינה מטרה
לא מצל ףסכרא כ״א מצל אעל״מ והוא פוסק כרבא ומשו״ה לתב
באן .ש"לואה  phכי לא אהני מעשיו .משא׳כ במכירת אמה
עברי׳ שאילן שייך לפלוגאא דאעל״ח באמת אינה לוקה אף לרבא
 0.,,ללא אהני מעשיו וכדברי השעה״מ:
שלכאירה קשה לפמ״ש הר״מ מם בהל׳ עבלים הל׳
הנ*ל וז״ל וכן ע״ע לא יכול למוכרי לאחר ויראה צי
שלא הוצרך הכתוב לאסור לבר זה באמה אלא מפט שיש לו
ליעדה לבנו לבן נאמר לעס נכרי לא ימשול למכרה עינ .ופי׳
שם ,הנס״ח לפי שחצינו שגחנה לי התירה רשות ליעדה לבנו

אלא

סד״א

כיון שיכול ציערה כמו כן יטל למוכרה לאחר ע״׳ש וכן
מפרש המהרש״ל .בביאורו להסמיג נמו שיטל ליעדה כמו כן
יטל למוכרה לאחל עיי״ש הרי חוינן למצד הסברא ה״א .שיכול
למוכרה איכ דמי ממש לפלוגתא דאעל״מ  .אבל נאמת זה לא
ניחן להאמר וא״א לדעת הר״מ למצר הסברא יכול למיכרה
הואיל ויטל ליעדה  ,יקשה מנ״ל .שהיא לאו שאסור למוכרה
לצמא הוא רק שלילה .והיינו ?יון שהתורה צוחה ליעדה היא
כמו שמחויב ליעלה לו או לבני כן מחויב למכרה לאחר שיהי׳
בה .יעוד לכך כתבה החולה שאיצ למוכרה נמו כל משפש׳
שלילה אשר עצמו מספר בשרש ח׳ .איו לזה ידעינן מסברא
שאינו יכול למכרה אף בלתי הכתוב .זא״ב בהכרח האי לא
ימשול למנרה הוא לאו ולא *שלילה רלשלילה ל״צ קרא .רק
כינת הר״מ להפעים למה כחכה התורה זה הלאו נאמה ולא
כתבה כעבל מעעיס הר״מ הואיל והחולה לוחה כאמה ליעדה
לכך כתבה ,.התורה זה הלאו רק באמה ולא בעבר ,אבל באמת
אף מצד הסברא ידעינן דאין יכיל למוכרה לאחרים ובהכרח
לאחי מאי הן בעבד הן נאמה:
עיימיש בשרש הב׳:
ז׳ל לפט נחמי! ממל פ׳א הגנינה כל
החומד עבדו ביתו ט׳ או כליו של חברו
ס׳ והכביד ,אליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממט אעיפ
שנתן לו דמים רבים הריו עובר בליס שנאמר לא תחמוד ואחימ
«״ו שהוא לאו.שאביט עכ״ל והשיג ע״ז הראב״ל שתי השגות
א׳ רבעי ווקא .שלא אמר רוצה אני .ב׳ על מ״ש שאחימ משום
לאו שאניגן ,ממה עיז הלא לקיחת החפץ אין לך מעשה גדול
מזה אלא משלה .איני לוקה משום שניחן לתשלומין זהו דברי
ההשגות .וסנה מה למשמע להראכ״ר שרעת הרימ אע״ס קאקר
רוצה אני בכי ז עובר על לאו רלא תחמוד הואי ברור וכן צושפע
לי־שנא להריע ,והכביר עליו ברעים והפציר ?!״ (.משמע לבוראי ע״י
הפצרת רעים אמר רוצה אני דאם  ,לא  p,לעס להזכיר
הפצרת רעים הו״ל לומר בקיצור כל החומד כך על שלקחו ממט
אע״ס שנתן צו ממין ס׳ איו דדעת הר״מ אף עיי הפצרת רעים אגן •
רוצה

מצוה-רסר ,
טצוה רסה.
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מור
טנות 5א חעעח
טוהיד סהעדים עד
לד מ
יחג*י
לקגוחו ועח
ואפי׳ טעשח.
שיעמוז
ווף כיין ער
ninזוז" הי* םי
רםיםן
״״״ ם
אחיני
1אוצר_החכטה|

הטצות

קכג
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.
״״.
שאנחנו חופרים *תי ם&ון
זי™*.״ הרץ
לץ^״ך

טצ1ח רסן .חז״ימו ממשים פוושנתגו לתנרי מה« rלאתיט ולהתאוות בגשוה ירי מטאלע7ת ™')2±4
אחי איל י-י* ריאשיו^״א’^
האזהרה בזה הענין אטדו לא תת*ה בית יעו י י*ן *י ל*ץ אלו
•
פזריר לקנות פה שיש לזילתיני .וי* שגי טז״יר אפי׳ לר״אוות ניבט לבר .ויש? !זנילתא ^ נא'ל^ר ילדיי

S

לא תת*ה לתייג על התאיה בשני עעפוו ועל החפור בפני ומסי .ושם אפרו מניין שאם התאגד .שטפו יתמיד עיאמר *לאיתתאיד
 tfhתחפור  .מנץ שאם חפר שפוטו לאטם ולגזול חיל וחפרו שרית ונזלו .ונאור זה שאם ראה דבר' ישי .א» ci ■•-7נ-ד
נו עבר על לא תתאיה .ואם התעםק באהבת הדבר הדוא עד שישתדל להניע א*לי ייא 'יסיר םי*ית
מחשבתו עליו והתאוח
דתמיר'"
פניו ולהכביד עליו שימכרנו לו * יחליף *תו אליו בפה שהא יוחד טיב מפנו חני .כבי עבי על
אחר שקנה הובר שהי׳ לחברו ולא הי׳ רצוגו לפנרו אבל הכביר עליו והערים ער
שלקתי ויהי׳ שלי בבר עט עני
ל*ין לא תת*ה ולא תחמיר .ואם נפגע האיש ההוא פלפבור לו או להחלי»
באהבתי ברט־ ההיא ,דגר .היא
באינם והכרח בחוזק אהבתי ברבר ההוא בנפשו עוני על לא תגזול
ועד .זר .דהפיע בין לא י

טצוח רסז.

החשיד ( .ואמ«ן )06 .ז
הותיר השכיר פאניל בשעת עטרתו פן חרטי שיעטר בו כשיעבוד נפתיבר לקר?¥
תניף על קמת רעך .אטה ותופש יונית כל נעלי חרפש ובשעת תרטש נליבד 1שץת

גי
רוצם אני בלו עובר טל לא אחמוד .והמ״מ שם ל וו״לל הראב״ר

w

זלא אמר רוצה אני דעת הרל שאס אאר ריצה אני מקחו קיים
דלא גרט חחלזי׳ וזבין ראסקינא בב״ב מבינא וביצי וכיון שק
אין בו לאו .ולא כן דעת הרב דל אלא מקלזו קייס אע״ם
J־־~ ואע״ג לא״ר בתמורה אעצ*מ הרי הזא כעין גחל צמר
בגר שאינו משלם אלא על הנוילס ואנה היכר
בשינוי כדאימא התם אף כאן קנה נלחים עס>ל המ״ח .ולא
וכימי להבין שןבריו הקלושים דהא כחמורה אם םריך הגמ‘
לרבא מנול ונמובדהתס כתיב קרא בהרי׳ שקנה בשינוי.

r

זא״כ מאי מנין  aw Ott iW^Suלאסרה תורה אף שיתן
רמים א״כ אמאי מהני ועיין בלח״מ פ״י ממכירה מה שהקשה
על• המ״מ עיי״ש .אבל לרעתי נראם לרף' המ*מ חהא ראעל״ח.
והוא להשגה שני׳ שהשיג הראב״ר הלא לקיחת החפץ הוא מעשה
אלא השפם שהוא ניחן לתשלומין .ובראשית השקפת רציתי
לומר דהר״ח לשישתי׳ לא הזכיר השמם שהוא ניסן לחשלזמין
הוא עפ״י שישתו בהל׳ שיען רבתכמו כלים אפי׳ לא שוה פרושה

נ״כ אחייב שבועק ועיין בחו״ח 'fa׳ פ׳יז ומבואר בחמשי
הרשנ״א .לשבועות דלכל מילי נקראים כלים מאון אף שאינם
שזה פרוטה גבי קרישי אשה ג״כ זעיי״ש בקצוה״ח רגם בגזל
הדין כן ועיין .נתיבות שם .וא״כ הלאו׳ דלא • חחמזל קאי על
®החפץ של חכרו1 .א״כ לשישת הר״מ אף שאינם שזה פרומה
בכ״ז עוכר על• לאו דלא חחאור בכ״ו לענין השבה לא אקרי
מחין וא״כ ל״ש לואר שהלאו הזה ניחן לחשלומין .אכל ו’א

ג0

כיון דהלאו עובר אף כפחות חשים ממילא מקיים צוה
התשלומין ועיימ״ש בשרש הב׳ .אבל האשת כמ״ש המ'מ כאן
שרעת הר״מ אפי׳ אס אמר רוצה אני עוצר נ״ב על לאו דלא
תחמוד א״כ מבואר דלאו זה אין האיסור משום ממון של תכרו
אלא כל עצמיות האיסור מה שהשתרל והרבה רעים להפציר!
שימכור לו וההשתדלות וההפצרות הנ״ל הלא המה בלא מעשה,
עכר
החפץ עוד לא עבר
עד שלקח המפז
הן אמנם רעל ההשתדלות לחוד ער
מל הלאו דלא תחמוד בכ״ז עיקר הלאו הוא התחבולות י*!4
הלקיחה יוגמר אז הלאו והתחבולות וההשתדלות אבל bj£.
קרי הרימ-ילאו
כלל ומשו״ה
איסור כלל
ליכא איסור
עלמה' ליכא
הלקיחה מצר נלחם
ומשו״ה קרי
שאנ״מ .ורמי לרעמי ללאו רלא יראה פני ריקם שכתב הר״ח
ג״כ השעם שאח״ש שהוא לאו שאנ״מ אם ני ההליכה היא

r

ילא

, .wרד.ש לא
הקץ.ר לא תקץ.ך

לעצמך

טל גול של דבריהם הפיל מדבריהם כנין החמסנים :הם הליקהיש
קרקע או .חטלטלין שלא ברצון הבעלים אע׳ם שנוחנין הדמים
הרי אלי שפולין מדבריהם עכ׳ל ומשמע דוקא שנישלין שלא

ברצין הבעלים אבל אם אמרו רוצה אני משמע דאף גזלן
מדרבנן אינה:
לפמ״ש באומר רוצה אני אז הלקיחה בעצמה מותר
[לצד הלאו דלא תחמוד גרם לו הלקיחה שיעצור
כחחצולית והשתרלית שלי וזה כצר עצר יל״ש להחורת החפן)
יתיישב לנו מה שחמה הלת׳מ כפ׳י המכירה בהא שפוסק הר״מ
תלוי׳ הנין זבינא וביני׳ ומשמע בכל גווני והלא שלהי הכינש
א*ל ר״א לר״א מה בין גזלן לחמם! חמסן יהיב רמי׳ גזלן לא
יהיב דמי׳ ופריך אי יהיב דמי׳ חמפן קרית לי׳ זהאר׳ה תלוי׳
וזכין וכיני׳ וביני׳ הא דאמר רוצה אני הא דלא אחל רוצה אני
עיי׳ש א*כ מונח לתלוי׳ תכין וביני׳ וציני דזקא נאמר רוצת
אני טיי״ש ילפמ׳ש נוכל לומר דכונת הגת׳ הוא בהא דאמר חמסן
יהיב דמי׳ ובכ״ו מקרי חמסן והיינו חמסן דרבנן כמ״ש הר*מ
צפ״י מעדות  .וע'כ פריך כיין דאף אי יהיב ומי׳ מקרי ג*כ
חמסן והאל״ה תלוי׳ וזכי! וביני׳ וביני וא״כ לנקרא מהפן א'כ
הלא קיי״ל לאעל״ת ואף באיסיר דרבק נ״כ אמרי׳ וה הכלל
כח״ש במ׳ע ז׳ .וע׳ז משני הא דאמר רוצה אני הא ללא אחר
רוצה אגי עפ׳י ח״ש לעיל צמ׳ע ז׳ ליישב הקו' נוהא רהשיחש
בשבת שחימחו כשרה לרבא דאעל*מ וכתבנו שם שדעת הש״ך
ל>ן לעצמיות הפעולה יינל היות אף בהיתר כנין שיצפה מר
מוצ׳ש וישחוש משו״ה מהני אף שעושה באיפור עיי״ש שהארכנו
בזה רגם דעת הרינו הוא ק .א׳כ ה׳נ הנא כיון דאם אמר
רוצה אני לא מקרי חמפן אף מדרבנן .א׳כ כתלוי׳ וזבין אף
שלא אמר רוצה אני בכ׳ז מכירתי חכירה מטעם שיכול להיות
בהיתר עיי שיאמר רוצה אני ע*כ מהני הקני׳ לעולם וליש כזה
אטל’מ וא״ש הא ללא הניא הר*מ בהא לתלוי׳ וזכין דיקא
וכנ׳ל:
וביני !״ נ
זב־ני׳ זב j
ג״כ זב ני
אני ג כ
רוצה חני
אמר רונה
שלא תמר
שאף שנח
אני שאף
רוצה אני
שיאמר רוצה
שיאמר
שי׳א
1
‘
"
------־־
־־
—
—
שהוהיר 0׳ .ונ״כ בחבורו הגדול שי׳י
עוכר
משטרות הליג והמבט .מלאכתו ואכל עוט
בלית וחרמש לא חטף טל קמח רעך והקשה כלח מ שם הלא
ולא
בגח׳ צ׳ח (רף ש״ח) יליף לפיעל איכל מכל וכר המחיבר
חדכתיב וחרמש לרצות כל נטלי חרמש ופריך כנח׳ והא מבעי׳

לדלה

״י מצוהרסז.
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נר מטת סימן  tvל^וין שאין ב־ן מלקות
ע א שלא לה«12־
ר-ט
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צ ב שלא לחחאוות

<׳P1/C

ני חיי ניא־סרנינו נפ׳אתה' נזילה וכס'המלויז
דיי
+ 11
פי' רס׳ה רס׳ו שמ׳ג •לאייןקנ״ה מנילחספר
:יך שי' ל׳ח תכ׳ד ונופ׳ש שנחומש סי׳ל׳חתט׳ן םמ’נ
'•* ,חי' י',־ י׳י ח־ויל חרצת סי‘ י*נ בת״ר כי'

)•; פ• תנשה ואינזעיג* ננחי ז? עז־ שיקה ? fir.שחוז,
חימידשיש
כשףץ 1וזהב
w
ילקחח לך ׳. •*« 1
עליהם ׳y׳|׳4i
*/״»■׳*>< v*v
שנא׳לאתחמוד < י,
כעני;I 0׳»^■/ l׳HplUH
•
ני מעשה כל המחאוהניתו או אשתו וכליו של חנירווכןכל
ביוצ׳נהן תשא׳דנרי׳שאפילקנותן ממט כיון שחש :כלנוהיאך

יקנה ונר זה ונפתה כלנו בדנו־ עבר נל׳ת ש;א׳ לא עתתאוה
ואין תאוה אלא בלב נלני התאגה חניאה לידי חימוד והחימוד
הניא לידי גזל שאש לא רצו הנעלי« למכיר כו' יכא לירי
גזל נו' הא למוחשהמתאוה פוני כלאי אחו והןונה דנר
כאתאיה נהצצר שאצציר גנעלי׳עוברנכ׳לאוין ואסגזלענר נ'0
לאיק עב׳ל !אגל הסת׳ג נשי' הנ׳ל כתג על וט־י רנינו ולא
יתכן ליתר ניני כן כת?'בדבריו לא תחמיר אשת רעיך ול׳ת
נית רעיך ולכי ומין החמיר נית חנאשת איש אלא החימיו
והתאוה הנל א'יכן פרש״י ולא חחאוה כתרגומו ולא גירות אף
מיא לשין חמרה כמו נחתו למראה דמתיגמינן ומרנג לתת׳,י
ע'כ וכ'כ השמ׳ג נשי' הלל ולח תחמוד ולא החאוה הכל ה'
וכסל יעלה היא ע׳כ^וניאור ונרי הסמ׳ג הללו עייןנלח'מ ל׳ל
שהנכוף וין !' ומגעת ככר לאדן הלל וע׳ע נש' הלכה
למשה ח׳נד׳ז סע׳ג^נה גאח׳ש רניט כל החימר ענ*ו ט'עד
כריזהעוט־נל׳ת שנא׳ לא תחמיר כי'כחג הראנ׳ריולאאמר
ריצה אני ע'כ וכה ג ה׳ה כל החימר נו' זה מבואר ואמי־ען נפ׳ק
דמציעא הוף וף ה' ( גני סוניין והשיר אממונא אי אשיר
אשטעתא וקא מתמיה תלמודא אלא הא ואמר רב הונאנני
שימר חינה שטוען סננננה או נאגרה שצריך לישנע שלא פשע
ולא .גלח ני יו ושילכולא רצה לישנע א׳רהונאתשניעיןאוחו
שנועה שאינה נרשותי וחיישינן שמא עיניו נתן ט נימאתגו
דחש־ד אדנמונא חשיד אשנועת׳ותשגי התם) צתי חור׳היתירא
ואמר דמי קא יהיכנן ופריך והא קח עכר על לאודלא תחמוד
וטמא מינו ותשע אלא תחמוד חשיונמי אשנועהא ומשני
לא ר,תמוד לאינשי נלא דמי 'משידע להו ע'כ אלהא אע׳ג
דיכינ דמי ענר נלאו דלאתח־זוד  ,וכתב עליו הראניוולא
אתר רוצה אני פ'כ
דעת הראלד שאס אמר רוצה אני חקחוקייס
והגד,
דלא גרע מהא ואמרינן נפיק חזקת הנחים
סולן חליוה תנין דזניני זניני ואגב איכסא נהר ומקני
ייאי רטנו ניכ׳י מה' מכירה וכיין שנן אי; ני לאו דלהיה:
׳ולא כןדעת היימלס אנא חקחו קיים אע־פשענר
ת
זאע׳ג ואמר רנא כתמורה שויו כל מילתאואמר רחמנא
לא ר״עניד אי עניו לא מהני מירי והאי ולקי משוס וענר
אתיחי ורחמנא • הנא שאני והיי כעין גוזל צמר ועשה
לזמני נגד שאינו תשלה אלא נשעה הנזילה וקנה הדנינשינוי
כדאיחאההס אף גאן קנה נדהים ענלל^ונה׳ג כחנהמ׳ע
שם גדעת רגעו • האמנם הרג פר׳ח נתח דליה סע׳ג
כה :דדעת החוש' נע' זה נירר דכ׳ה ע׳ב כהראנ׳ו שכחנו
שס נד׳ס מעיקי־א ככירנחחשן דמי קא יהינכו' * וא׳ון
וליעסול מדאורייתא דקא ענר סל לצו ילה חחמירוי*ל דלא
תחמוד משמע רלא יהינומי יכי יהיג וחי ליכא לאו דחיחור
כלל והא ואמי־ינןנפ׳ק דתציעא לא החמיר כלא רמי משמע
להו לאינשי נו' ומשמע ולח תחמיר היי אפי' נדיהע ימי
י״ל ומשמע להודקאמר ר׳ל נמי יכן הוא האמת • ועייל
דהכא ה׳קדתיקא יהני יהיו משייכים ארחם ער שיאמרן
קיצה אני א'כ לא ענרי אלאד דלא תתמיד כי׳ <לכ  /והנה
לתירוצא קהא וכל ה*כא דיהיג דתי אע־ג שלח אמר ריצה
תני תעי עיני־ ולתיחצא נתרתאףדיהע דמי אם לא אמר
חצה אני עוני" יאס אתר רוצה אני •5ין !.,יי י—
?א'
סראד׳ר רחו׳רי׳י־ •4־•
\ tנ׳ר

ואולם השמ׳ג נלאוין הנ׳ל
עונר ואה אמי איני עונר
בתג כתירוצא קת א והניאו נהנת׳י משמו נפרק הנז' ועיע
נבמ׳ג לאיין נו״ןוהניאנו לקמן סי' י׳ב אות ג׳יועייןנמ׳ש
שה הרג מגילת ספר דפ׳ג וסי־נפרי האדמה ח'כ נפרק זה
ויד והרג יצחק ירנן רקי׳ט ויע׳ע נלח׳ס ז׳ל ר'פ יו׳ו מה
שהקשה על ונרי ה׳ה הנ׳ל והרג שער המלך נפרק זה פד׳יא
הלקבעדו ויע׳ע נמ׳ש הגאון הרג מרככת המשנה אשכנ;י
7ל נפיק זה ונ'נ ע׳נונס׳הלכה למשה ח׳נסר׳עומ״ש ה׳ה
ואע׳ג ואמר רנא נתמורה כל ,מילתא דאתר רחמנא לא
תעביר ניכתנהרב צחור החיים נפ׳זה דק׳ת הע״ 3רמדנרי
כ׳ה מוכח דרכינו פושק כרנא דאע׳ב בלא היעילו מעשיו
לוקה דענראמימרא ורחמנא וכן הלכתאכרנא לגני אביו
וקשה ע־נא דרגים פסק איפנא נרפ׳י מה' טימאת צרעזא
ונפ׳י מה׳נטרות דין ה' יצ׳ע שוב ראיתי לכלח׳ם ננכורדת
שם שהקשה לי כ; לדברי ה׳ה והניח הרנר נצ׳ע עכ׳ל ועיין
נמ׳ש הרכ צרור החיים עיד מה נרפ׳החה׳מליה דק׳ן סע׳א
ונפ׳י מה׳עיתאת צתעת ריןל׳ז סע׳ב ונפר׳ס נמ״ח דל׳ד סע״ג
ונחזו׳ן דקכ׳ו נקז׳ך ונם' נני דוד נפ״י תה' ־ טומאת צרעת
ונתשנה להלך רפי׳אמה׳שתיטה ונכ׳מפ׳ר מהלכיו! תמורה
וין י׳א ונם'מוצל מאש שנהיף אש דת סימן נ׳ן * ואלי
מעטי כנר עמדתי על ענין זה נכחה מכתי ומצאת כי
תדרשנו לעיל נסימן יו׳ר אות ע׳נוק׳ה וכסי' זהאותכ׳ו
ל׳ח ט׳לנ׳וז׳ן נ׳ט פ׳ז פ׳ט לכו רכזו ואגמ׳ל _/ומ'^ רנינר
ואין לוקין על לאו זה מפני שאין ט מעשה.כו' כתב עליו
כראנ׳דח׳ל א׳א לא ראיתי תימא גדול הזה והיכן העשה
גדול מנטילת החפק אגל הול׳ל מכני שהוא חייב נתשלוחין
שהרי הוא כגזלן שחייג להשיב את הגזילה וגס זה רוילב
להשיג קחפן לנעלים עכ׳ל וכתנכ׳ה ז׳לדהנך הרב המשיג
לשיטתו שאס אמר המוכר רוצה אני הלוקח פטור אכל דעת
רנינו שהאיפורהוא אףנרצון המוכר יעל כן כתג שאין u
מעשה לפי שנטילת החפץ נרצין המוכר הוא נעשה אכל
ההשתדלות אשר השתדל כדי לרצותו הוא הא*סור ונגמר■
כשעת התקוו יגהשתדלות לא היה מעשה ולכך לא נתן טעם
מפגי שהוא חייב להח/יר התפק שכיון שברצון המוכר נעשה
אי! כאןתיוב השנה זה נראה מדברי רכינו ז׳ל ומ'מ שיטת
הראג״י גנונה יוהר ענ'ל _7והרנ החינוך נכי' ל׳ח כתם
כטעם הראנ׳ד שהעונר עליה וחמד ואפילי עשה מעשה אינו
חייב מלקות לפי שהוא דבר שניתן להשנק שהריאפי׳אנשו
ממנו להשינון ניתן כיו׳ ונם׳ ואתחנן כתב שנמנעו להטע
ד׳תשיותיט להתאות מה שניו זולתוכו׳שעובר על זה וקוכע
מחשגתי להתאוות נמה שיש לזולתו עונד על לאו זה ואין
נו מלקוח לפי שאין ט מעשה כי' כ'כ נמצאת אזמר ועל
ההימוד אע׳פשעשה מעשה אינו לוקה מטעס שניתן להשנלן
אנל על התחוה שהיא כלב טעמא שאינו ליקה לעי שאנ׳מ
ונרי ועל לא תתאוה אפי׳הראנ׳ד מיוה דטעמ׳שאיט לוק׳לכי
שאין נ'מ ול'פ על הרמנ׳ם אלא נעעחא ולא תחמוד ועי׳ל
נסי׳זהאות צ׳חולפ׳זיש לתמוה על המ׳ע שם 5כתכ על
תמיהת קראב׳ו שאי! נזק תימא שהרי אין חמיה אלא נלב
כמו שהוא עצמו כ!תנ נסמוך באורך כו׳ע׳כ ותמוהים דבריו
דלא כתג רניט .נסמוך כן’אלא על לא תתאוה שאין חאוה
אלא נלג נגנו אגל החימוו אינו אלא ההפצרה שהעציר ני
עד שלקחז ממנו ונת׳ש ונינו נהויא כאן ונם'ה סי׳הג״לוז®
אינו נלג אלא נוטר שמפציר נו ועיין נסמ׳ע ניז׳ת סס׳י'
שנ׳ט ם'ק ט׳ז י׳ז ונמגילת פפרלאוין הנ׳ל דכ״א ע׳ג ויע׳ע
להרב שע!־ המלך נכ׳א ההיחמק דם'ו סע׳ב מה שתמה על
ונרי הראנ׳ו יה׳ה הללו וק ל׳ו הונא לעיל סי׳ א׳ קחני
משם ויע׳ע נס׳ח/ו׳ףח׳אדקכ׳ח וקל׳נוקל׳ט פע׳א ונס׳כלכין
למשה ח־נ  nסע׳ג

עג שלא יאבל השכיר מן המחובר בשעת
ומלאכה  :צד שלא יוליך השביר בידו ?חח
f
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<5ה עשה זנת״ה מה׳ ערכין ת״ז,שמב ולאי תנא מכלל עשה כעשה
וד ייק משה תשו׳דאינז עסה גמו׳נמ״ז חג״א מנ״ל ע״ש ־ גלס״ז מאי
תריך הגת׳ אי חההי׳ה׳מ געש׳סא זה נ״כ לאו ו1א דאיןלוק*ןזעל לאו אבל הכא כתיב לא תגזול ואידךלאו ניל ף במה הצד מריבית כו׳מזצא
דכפיב כהרי׳ ג״כ איןלוקץ דהוי לאו שבכללות ותוס׳ כ׳ נסרק איזהו ננ״מיכתיב לא חמול שי כאילו כתיב בפירוש לאו השני אצלו דהא
__ כשן דס״א היכא דאין לוקץ לא אמרי׳צעביר בשני לאוין ■ו־ואסת^ו ילעי׳ נמה מצינז יאמר לגזול ואין זה לאו מפורש כתורה לומר דהו•
 :*#נחירושי נב״מ כתב בשז*ת כיה יעקב סי ,קי /וז״ל בב״מז־ף סמונין אז לא עכ״ל ול״נ כיוןדלא הי׳ נתיב לאו דריכית לא הו•
' ס׳א אמרי׳ לאו דגזל ל״ל לכובש שכר שכיר כובש שנר שכיר נהדיא ידעי׳גזל הו• כאילו לאו דטל כתוב אצל רימת כלא ריבית לא ידענו
כתיב לעבור מ׳ לאמין והקש' תום׳ לוקחי׳ כסל גופא ולעבור מ' דיש לאו נטל שי שפיר ב״ל שאינן סתוכין ולפ׳״ז כלא החמוד ג״כ
לאוויןמשו® ולא לקי על לאו רגזל רהוא ניתק לעשה אבל כ• מוקמי׳ הוי ב״ל שאינן סמוכין חד עשה עקר לשניהם ואינן לוקק א״כ אין
לכובש ש״ש אס אינו ע? ין לקי שפי' וקשיא דברי תום* מזר• מ״ש פ״ק נ״מלענזרג׳ לאווין סדר קושי' ז״ב לדוכתי׳ ובחידושי למכות דט״ר
ע*נ לא תחמוד לאינשי בלא דח• תשמע ו&״ח תיסוק ליה סארכתי נס״ד לדעת תוס׳נזנחים דק״יד ע״ב משמע רהפי׳שני לאווין
ינ״מ
מלא הגזול זי״ל לעבור בשני לאיין ושא תושר מ״ש כשמס דלא סינוכין והעשה יסי׳סמוךלהם נחו גני תמורה דווקא לא יחליפנו ולא
ימיר ואס המר ימיר וגו׳ ע״ש קשה מ״ל :
מוקה•׳ מזל לעבור בשני לאווין מוס דניתק לעשה ועזר דחיס׳
הק׳ז״ב בחגיגה ד״י פרין הגמר׳ ואימא לענוד בב׳ לאווין
נתבו דצא תתמיד בלא דמי משמע אן לפי האמת וכ״ב הסח״ע בסי׳ *W
ל״ר ס׳ק ל״נא״כ לסי האחת לוקי לא תגזול בשני ל אחין אן שהוא אמאיהא נית׳הוילאוהנל״ע ואיןלוקין והאין שייןלענור מ׳לאוין
נישקלעשהתן אמת שחום׳ כתבו בסנהדרין דנ״ה שני תירוצים בזה ומתרן נמי דאין עשה עיק׳ב״ל עכ״ל וי״ל הא דאמרי׳כתמור׳ר״ר דאין
ולתירון השני לא אמרי׳ דנן הוא האמת מיהוהב׳י וסת׳ע לא נתבו עשה עוקר ב׳ לאוויןלא לעני! ניתיקלעשת אבל נותר בלא״ה לא לקי
דמי לאו שאיןבו מעשה כמו דאי׳ במכות ד״ד (מיהו ז״ב לשיטתו בחפ׳
רקתי׳ א' של חוס׳ והארכתי בתשובה אחרתעכ״צו אסדר
לתשובתו סי׳ פ״ה דוברי הסמ״ע סותרין אהדדי בסי' ל״ד ס״ק ל״ב גזיר דמשנמת נוחר ע׳* מעשה) אבל מ״מ שם אין הלאזוין סחובין
ראינו נפסלים מד״ת ועוברים על לאו רלא תחמוד ובלא דמי משמע דוק׳ נסמוכין דלא אתי חד עשה והקר ב׳לאוין :ונס׳ ע״י נר׳ק ד״ד
ובן הוא האמת ונפי׳ שנ״ט ס״ק י״ד כת׳ אע״ג דעובר על לא החמוד נהוס׳ ד״ה מעשרות הק' האין אחרי' לעבור בב' לאוין הא חוס׳ נ'
מדאורייתא ח״מ לא נפסל לעדות כו׳ וכ״כ נש״ע שם סי׳שנ״טס״יי בריש איזהו כשן היכא דאין לוקץ לא שיין לצבור בב' לאוין ינ״ה
בל החומד ס׳ והפציר בז כי׳ עד סלקחו מתנו הרי זה עובר על לאו ח״ה אחי ט״ז על נסונ״ג שב׳ בריבית הוי ג־ לאוין כיון דכהב 6ח*כ
דל• תחתור ולשיןעד שלקח מחנו משמע נומיסליכא לסרש מדשלקח דאין לוקץעליהס יתום' כ׳ פ' א״נ היכא דלא לקי לא אמרי' לעבור
היינו לומר שנתרצה למוכרו בלא דתיס כו׳ ע״ש עכ*לץוגעל 3מתנו מ' לאווין וכן בח״ש מהרש״א נפכחיס דף ס״ג בתום' ד״ס השוחט בו'
גהרמנ״ס פ״א מס׳ מילה כתב בהרי׳ עד שלקחו ?אע׳ס שנתן לו דשיטי לעבור בב׳ לאווין ושם בע״כ פרושו אזהרת שתים ואין כוונתו
דמים ה״זעוכר פל לא תרמיד^לפ׳ז מה שסק׳ נסמ״ע נסי' שניש ללקית שחיים יקשה כיק דאינו ליקה לח שיין אזהרח שהים •י ואורן
ס״ק י״ו דלא כע״ש שכתב בדמים אינו עובר על לאו דאורייתא לא סיריעה האחת קצרה מהכל כמה רינתי נש״ס שנקשתי וגס מפרשי׳
תחמוד די״ל דע״שס״לכהן תי׳ תום׳ בסנהדרין דכן הוא האמת
קיכי' כזו הבל נ’ל לפרש ד״ה נס' א״נ עד״ז נס״ר •־
דברי חים׳ דלי .אתרי׳לענור בשני לאויןהיכ׳דל! לק•
דאינו סובר על לאו לא תחמוד כמ״ש נסת״ע מזי׳ ל״ד אלא לפמ״ש
מ״מ רף ואיורי׳ לאו הנא מכלל כשה עשה גמי< .ז״מ
"
כתשובה סי׳ קי׳נ הנ״ל שסיד השיג סמ״ע דמוכח דלא כע׳ש דקשה
יןושי׳ תיס׳ דב״מ וצ״ל בתירוצם וקשה הא בשנילאווין לא אמרי׳ פאי קרין א• מגעיו ,ע״ד ,ה״ה נעשה אצטרין ללאו צמאי א; "ריך
היכא דלא לקי נע*כ צ״ל לא תחמוד לאינשי בלא דחי משמע דהס לעונש אזהרה סא אין לוקץ כתו על כשה וכמו בב׳ לאוזין לא סחרי׳
טועים כנן והאחת אינו  pועל טעות לא חצי להקשית דהס טועים קיכ׳ דאין לוקין דאין נ'מ ה״ה לאו דאין לוקה אץנ״מ היכ׳דנלא״ה
סבר• דקאיאגזל ולעבור בשנילאווין ואפילו היב• דאינו לוקין אמור במשה נע״ב צ״ל כמ״ש הרא״ם פרש' שמיני איסור עשה לתוד
דף י״זע״א ד״ההאי
וכ’כ הו׳
ואתת אינו כן דלא אמרינן לעבור נב' לאווין הינא דאינו צוקין ואיפור הלאו לחוד עכ״ל
ולא תחמוד אפילו נדמים משמע ועובר סל ל״ת מדאורייתא ולעי ונמהרש״א שס  :ה״ה לעבור ננ׳לאווין בוודאי נ״ת עו< 7לאו
עי» רתאמת הוא כן דלא תחמוד כלא רמי משמע קשה קושי׳ חוס׳ לאחר מיתה עונשין שני פעמים על שני לאמין והרחב״ם נ׳ נהריא
רכ״ת הי" .ל תיסוק לי׳ משום לא תגזול •ונןכס׳ז״ב כק׳נב׳ת י״ה נס״ה שורש ט׳ דהגמ' מיקי לעבור בב׳ לאמין אף שאינו סייב מלקות
כתים׳ ד״ה לא תחמוד כו' על מי' החיס' הא לא אתרי׳ לעכור כשני א״כ קשה לדידי׳ קושי׳ החונל דנ״ח ה״ל להוקמי' אגזל ולעבור בשני
לאווין היכא דאינו לוקין והתרן דכאן לקי שפיר דאי׳ בחמורה דאין לאמין והנראה הא קזיגין בכמה חיסורים שבחזרה כגון בריבית
משה עוקר כ׳ לאווץ בשלה׳לקחן בטל איב'לאו א׳מק״ו ואיןתזהירין וכדומה דנכתבו נמה נאמין אע״ס רלא לקי נמונריגיח ריש הרנה
מ״ה ולאו השני ולא הטול.הוי ניתו׳ לעש׳משא״כ שני לאויןתפזרסין לאמין בלחי חלקית דניהןלהשנזן נע״כ צ״ל דוודאייש נ״מ לעונע
 _,אין עשה מנתק שגי לאויןולקי חדא כו׳ע״ש Iויש לדקדק על הא דתוקי ' יתירה אחר מיתה בכמה לאומן מ״ח טפי הסתבר'לאוקמי׳על מלקות
ממ׳י זם יס״אלאורלאהטול על כובש ש״ש ונ׳מהרש״אדכובש וכיון דגגזל אינו לוקה וכי מורי לה על כובש ש״ש שפיר לקי מש״ה
ש״ש נחי ניתק לעשה הי׳ בזו״ת ש״א טי׳ס״ב נימוקמינין מסחנר׳ טפי על כובש ש״ש לא וקמי' אבל היל דליל לאוהחיה על
מונש ש״ש ולעבור בב׳לאווין הרי שניהמיני מלקויז כיוןדנתיני דבר אחר שיש בו חלקית מוקחי׳ אזהית שתים לעבור בל לאווין אף
נסדי׳זאע״ג רה״ל לאיוין הניתק לעשה כיון דלא אחי חד עשה ועקר שאין נו מלקוח וא״ל הא בכל מקוב משכחת לאוקמי׳ אם אינו ענין
5׳ לאווין לוקה על לאו השני א״כ אהני לן תא דלוקה בב׳ לאווין על דבר אחר שיש בו הלקות דהלאו זה דכחיב נהדי׳אינו לוקה שהוא
ללקית על א׳ מהן אבל א״א על גזל גופה לא לקי כלל דחד עזה נל״ע וכדומה מוקיעל רב־ אחר דלוק׳ א’כ ל• לעי׳ על מה חוקמיה
עקר לאו אחד דאין צרי{• לפקור אלא לאו אחד דאילו ללאו דאתי הלאו מנ״ל דקאי על לאו זה שיש נו מלקי׳רילמ׳קאי על לאו אח׳ שיש
כחההצדבלא״ה לא לקי עלי׳עכ״ל ולפי זה א״אדהאתתכן לא יו מלקו׳ בע*כ צ״ל דא״ל דקאי על לאו הגזלבעניןאחר דמאי פסקא
יןחתור בלא דתי משמע ונימא דקאי לא תגזול על גזל גופא ואהני לן דמוסי על לאו זה דילמא על לאו זה ועדיין לא ידעי׳ באיזה לאו קאי
לעמר בב׳ לאווין הייני לא תטיל ולא החמוד ללקות על א׳ מהן כמו הן לאו באס אינז ענין דלוקה עליו אלא רה דכזכר בתאי ענינ׳ טפי
סל מנש ש״ש דאהני דלוקה רק אמת ומוטב לאוקמי׳ מלמל גופא מסתבר׳ לוקי על האי עניה׳ וכובש ש״ש בהאי סכינ׳ כתיב דלוקץ
כנה״ג לענין דלוקה רק אחת זאמאי חוקי על כובש ש״ש נשלמא לפי ולא על גזל דאינו צוקה אבל בכל הקים דל־כ׳ לחו אחר בהאי ענינא
האחת
לא תחמוד בדמי משמע אז ליכא מפורש רק לאו אסר כוודאי מזקחי׳ לעבור בב׳ לאמין על הא גופה אף שאין כו מלקות
לא תגזול בפ״כ מוק• על כובש ש״שובלא״ה
י״ל רטטה נזה ר\ן ואי לא נכתוב כובש ש״ש בהאי ענינ׳הי׳ מסתנר׳לאוקמי׳ אטל גוס׳
אינש• דהאאיח׳ נחיליןרףקח״א טפחא דסברדלוקין על לאו אע״ג דאין ליקין בלאו יתירה מלאוקהי׳ על לאו אחר שאינו כאותו
שבגזל דלוקין על לאוהנל״ע אמר ר'זירא והתנאים טעובגירמזן מנין וללקית עליו וכעת מצאתי נס׳ ש״מ כ״מ שב' כן וז״ל וכי מהדר
אלא דאינו ליקיזכו׳ע״ש א״כ לכ״שסנן אינשי דטעו בלא דמי השמע קרא לאסישי מלקיתוי״ל ילעוצסמהדרי לאוקמי' כחידושו ואי שי
דנם על לאו הנל״ע ל וקין וקאי לא תגזול אטל גופה ולוקה על שני חוקתי׳ א ל אז דלא הגזול אגזל אין נו חידש  Uא לעכור בב׳ לאווין אבל
לאוויןלאתחמוד ולא תטול כיוןדעל לאוהנל״ע לוקין אבל לפי אי לא הי׳ נתיב בחאי ענינ׳ מסתבר' לאוקמי׳ אגזל מעה אף שאינו
האחת דאין לוקץ על לאו הנל״ע אף דעשהא׳ אין עוקר ב׳ לאיזין לוקה מלאוקמי׳ על מלקיח נעניןאתר פנ״ל ולפ״ז בכל דוכתי׳רהריך
רק לאי אחד וחוק• לכובש ש״ש ללקית א' כנ״ל •בל‘א״א דהאמת כן לעבור בשני לאיוין אז דנח־״ן־ לעבוד בב׳ לאזוין אף שאינו לוקה
כלא דמי והאחת דאין לוקין על לאו הנל״ע קשה כנ״ל ומה שתתרן דמייר• דאין שים חייש בהאי עניני לומר מליו דקא• למלקות ובכה״ג
עוד כשו״ת ש״א סי' ס״ב על קושי׳ מהדש״א דכיבש ש״ש נח• ניתיק אינו תהדר ק־א לאפוס• מלקוחי!)א ‘ף בלא מלקו׳נתי אמריקלענור
למשה ע״פ שה׳ חוס׳ כחולין דפ״א דאין עשה עיקר ב׳ לא וזין דווקא בב' לאווין א״כ גס הכא פרץ מת׳ שפיר אף ראחרי' לאו סבא מכלל
נשקן סמונין נ׳ לאויין לא את• מד עשה יפיקי להר משא״ב כשאינו עשת שא לאו מ*מ אצטריך ללאו אף שאיני לוקה לעבור מ׳ לאווין
סמוכים מד פשה סקר ל שניהם הילכן כי מוקמי׳ לאו דגזל אניבש אלא מלשון הגרו׳ יאמר אי מההיא ה״אס״ת נפשה אבל בלאו אימא
ש״ש הריב׳ לאווין מווכין אכל אי תיקחי׳ לאו לא תגזול אגזל גופא לא הא שניהם נקיאין לאו דל או הנא מכלל עשה רק העשה דלא
ואע״ג לאו השני את• נמה הצד לא חוינ׳לאווין סתוכקאתיחר ללקות עליז אבל דהוי לאו זה״ל למימר זדילמ׳ לעבור כשני לאווץ

דף ל״ההשיג וז״ל דאי מוקמיקלא' הגזול אגזל לא מוי נ»ויין ג«למ*
אי כתיב בפירוש פני לאווין שיין אז למיתר נמזנין אהדדי או לאי
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נרהיבות ® .מיק
סזזקהכשעומליםזגנגלו *׳.׳ •‘והמ״מ הצק כעלפרמב״פ מגרי
רביצוהס ע״רהרמב״ם *ורמז  wנצחית למצוי ■ופלכוזיגנא • ■ s
 •pnmtwni#ולאתמול מדבר על■ גחל
ד!ו¥
שלקח מטון חבירובר(וק1ז פון שנטל כלים י
•
י
מירי * שמקף בעבר* וכהטתו ונשתמש כחם או שירי לתויך
שדהו  wra.bowועושק זה שנא ממון חבירי לחיו כתוקהלעלי׳
 .זכיק שתבעו כבש מפין א£לו לא החזירו והוא חייב להחזיר מפי*
;שדף מה אשר מל ואז חייב■ לשלם דם,׳' :
’ "־
רדל'־«?ג3״שכל מנוזל חליררש״ש עזברבל״ח' שנאארלא
*־' י ^■'ואקלוחיתגל צארזש שהל הכתוב נתקו לעשה י
שאם מל חייג להחזיר שנאמר והשי ■3את לוצדלה אשר נזל זו מ״ע
שהרי הוא חייב לשלם למי׳ וכל
ואפילו שרף הנזילה איני לדקה
ואפור לנזול כל שהו כין
לאו שניחן לתשלוטן אין לוקין עליו
הודה'אפילו נכרי' אשיר למזלו אז לעושקו ־ ואס נזלויאו'עשקו
ימזוראיזהצאל זה הלוקח ממק הלולא'בחזקה צגקשאטףמימ
מסלטלין אושנכנס ללשותו שלא ברצון הבצלינז ונעל משסכליצ$
אז שתקף בעג-מזכהמתמנשאאש צהם או שירל׳לתוך שזהו ואכל■ •
פירושי׳ וכל כיוצא בזה הוא גוזל כענק פצמי ויגזול אשי החניה
מיל המצרי" ־ איזה! עושק זה שבא?ומקורו לשוך ילו' ברצון
ביעלים וטון 'שתבעוהו כיש הממון אצלו.בחזקה ולא החזירו בנון
שהי׳ לו ביל אבירו הלוואה או שביריש .והוא תובעו ואינו יכול
להוציאו מנצלו מפנישהזא אלם יקשה וע״יז ׳נאמני לא תעשוק אא
והקשה ה״ה על הרמב״ט שעושה לגזל ועושק
רעך עב? •
קליקות מ״א לפי הצגוניא פרק הרבית לף ס?מ ל אמר רכא למה לו

לכתב רחמנא לאו בגזל וכס ואפיק לכובש בכל שכיר וכ?1לעיור
ובפרק המקבל אפיקרבא זהו עושק וזהו גזל
עלירכשניילאוין
מו׳וגט&פירופ א״א לנזול כעץ ויגזול החדש וגזל גופי׳ יליף
מביניהו ■ מריבית ואונאה והניח בציע וקושיא זו קשה ג*כ על•
תינוי' ־ י י ונראה לי לולא' לפשטא לקרא משמע לא תגזול כעין
ויגזול‘החנית אך משוס״ללא אצטריך כלרבא נ ע*כ תנהו עגץ
ללובש שכר שכיר אע׳ג ל&ני שכיר לא מי בעץ ויגזיצאש החניע
מ״« פרמטם ותינו כתבו לאזהרה לגזל שהוא כעין ויגזול מלא
קגוול להוא פשטא לקרא משוס לאי לכובש ש׳ש לחולי׳אשי אמאיי
שינה הכתוב בלשונו לא תעשוק ולא תמול אע "ג ללא אצטריןי
אנזל גופי' לאשיש מכילהו מ״מ כיון לכתבה לענק שכר שכיל
שינה הכתוב בלישנא לא תגזול לאזהר׳ על גול גמור מפשט הכתוב:
(לעגקיכובש ש״ש זהו עושק אהו גזל כלמא ואמו משוס דאתיא
מרליח ואונאה תיקשיאמאי השב רחמנא לא הגזול לכתוב לא
עלשוק אני פעמיס׳במל לישנא ־ וזהו ססוליא למנהו ענין הנאמר
בכמה מקימות י ומכל-מקמלא תגזול פירושאכעין ויגזול החניתי
כללרשהי׳ייחנן י * ויש מקום עיקבפרק הריבית שם בתוספות
וא״ת לנקמה בגזל נופי׳ ולשגול
ל״ה לעבנר עליו בשני לאמן
עליו ב'&׳ לאוין מ״ל ללא לקי אלאו לגזל ממם לניחק לעשה אבל
ע׳ ע״ש וקשה להא כובש ש״ש נמי צדן לוקק מפני שאין בו .מעשה'
להא מה שבא לילו ממון חבירו כרצון בעלים לאו מילי עולל אצא
כשתובעו ולא החזירו אק בו מעשה ־ ויש ליישב היק להלאובא
לאו שישבו בעין ויגזול החנית
בלשון לא תגזול עשאו הכתוב

בשת ונעו כובש ולא החזירו נעשה תחלת נטילת החפן שישבו
אמנם לפ״ונימא למה ניתק לעשה
מעשה כעין נזל כילו *
כמו.טל טון 7נזל קריא רחמנא :וי״ל לא*כ ל? ללתב רקמנא
לאתגייל נע׳כצ׳ל באא״ע ולעשות כובש ש״ש לאו שיש לו מעשה
י’ "*56זהי ש«ףקו סתוס׳ כלשונם אבל כי נניקמינן אהובש ש״ש
באא׳ע-לקי שפיר כלומר לע״ב צ״ל לקי לאל״ב למה לי לכתב
ימומא לאתמול יעיין ממרש־אל״ה לעבור בשני צאוין מא
שהיק שס לאע״ג ׳לקיי״ל בתית כמ״ל יוצאה בדיינים וכו׳ אין
מיקרי ניתק לעשה כו׳ תיק זה איני עולה לדעת הרמב״ם שכתב
י« לאי שניהן לתשלומץ אין לוקין עליו יכ״יה לעת סראכ״ל עיל

י״שהרמכ״ס לאקילואין על לאי דלאהממו 7מפני שאין בי
מעשה והשיג עליו שיש מ מעשה שהוא נעילת החק אבל הצ׳ל

מפני שהוא חייב בתשלומי( שהרי הוא כגזלן שמליב להשיב את
מזילה ולפיכך אינו לוקה וגם .זה חייב להשיב השפן לבנללי׳ עכ״ל
שרוצה לחלק בין ניתק לעשה וכי חייבי
וזהללאכמהרש״א
בתשלומק והרי הניאביל השווה אותן וגה מן ההברא טון שאין

וס״ת לאיסור א לחולא
לוקק מה נפקא לן שעובר בשני צאוי1
הלרא קושיא ללזבסא ולוקמיא בגזל גופי׳ ולעבור עליו בפני לאוץ
לענק איהוראלחזק סיענין .ומה שהקשה מהרש׳א מא-קאמר
כגמרא ולוקמא כלבית ואונאה (לעבור עליו בשני לאוין הא אין
לוקק על לאד לרבייה ושי נראה לאין זה קושיא להא 1ס מבש'
*0ש חייב לשלם מ״מ' כתבו התום׳ לכי' מוקמיינין אכובש שכל שטר
באמיע לקי שפירי ומטעמא 7כתיבנ'א לע״כמלכתב רחמנא לא
תגזול ע״כ לקי כובש ש״ש ומטעם זה י״ל נימי ברבית ואונאת
דאפירלקי ואלרבה לעליף ספי לויקמאברבית ואונאה וללקוא

עליו מכובש  b'bמשום לכובש ש ש לאו ללא תעשוק ניתק לעשש^
כמו לאו ללא תגזול לכתיב את העואק אשר עשק וצריך לזחוקי
ב«*שמהרש״אטון שהעשה בלשק עושק והלאו כ!הון אחר וכו׳
ע״ש ועול בא״ל הקשו התים׳ וא״ת והיכי פ״ל וכוי הלא בישרלל
?קי׳ לא ילענא גזל אלא מלביש וכו׳ והקשה מהרש״א ז״ל ק״ק

לאימא לאי לא הוה ביתיב רעך למעוטי נזל נכרי' לא הוה מוקמינן
אלא לנזילה גופי׳ ולגזל נכרי ללא
קרא ללא תגזול לכובש ש״ש
אתי מרבית ואונאה (יש ליישב ולוק עכ״ל וגה מהר״מ נלף הרליש'
לאין סבלא לאוקמא קרא אגזל
בקושיא .וכתבו להתופי פבלי
נכרי ־ וצ״נ/ליישב לליכא לאוקמא אנזל נכרי לאפור להא כתיב
קרא אחרינא' .ואכלת את כל היעמייפ מזל עכו״ם מישר  bnאץ'
סברא להפורה שאבו .פתמא לא תגזול משום גזל נסרי בזנצן שאץ
מפוריןבילין' וא״צ ל״ל רעך' לטל עבו׳סמותר ותירצו לאכתי־הוה
מקום לטעות לאפור'גזל נכרי מהאי קרא ואכילת את כל לעמים׳
(כלדליש יריבי הונא לוקא בזמן שהן מפולין כילל שרי רעמינא'
הלכך כתב רחמנא לעך';-״(א״ת לב הוצא לס״ל לגזל כיכב* אפור
האי רעך מאי עבייל לי׳' יי״ל לקייא אתי בזמן שהן מפולין ביל^
לשרי לזה כתב למימנא רעך ולאי גרי תושב • וימש״ר והוא'ודל
לאחזיר (אפילו שלן> נסו׳ יתבאר' ע״יל הרמיב״ם שאץ'לוקין על

לאוזת •:

JTJJ5

 sfaבאשרת הדפרים לא  •hahnר*ל לאי *hohn
ההבלקחת לך כתב רבעו'טשח לא תתאזוה אץ תאוות

וז״ל

הרמב״ם כל החומל עכלו אואע® אי כיהל ושליו שיל

tfA

’
אלא בלב משעה שתתאווה בלט עובר אע"* שלא עשת מעשת
 Sהתאווה מביאו' לידי גל מזל סביא לידי ש״ד בטו שלמעו
•במעשה אחאב וגבות:

•קצירו א( בל לכר שאפשר לו שיקנהו ממנו והכבש עליו
בריעים והפציר בו על שלקחו ממנו אע״פ שנת[לו למים רבים
ה״ו עונ-ר בל״ת שיצל לא תחמול ואין לוקין על למי זה מפני שאין
צל מעשה ואין עובר פלאו זה על שיקס הששן שממל כענין שצא׳
צא תחמול כפף מהב עציהם ולקחת לך לסימגל .שיש בו אעשה
<ל סמתאוס ביפו או אשתו או כלא של חסרו וכן כל כיוצאבק
משאר לברים שאפשר לקנזסן ממני כיון שאשב בלבו האין קונה
לבר זה ונפתה בלבו בלברעבל בלית בנאמר לא התאמה ואץ
קאוה אלא בצב עלב 7עצ״ל  5%הראב׳ל א״א לא ראיתי תימה
גמל מזה וסיכן מעשה גלול מנטילת חפן אבל הליל מפני שמא
חייבבתשלימץ שהרי הוא כגזלן שחייב צהשיב את הגדלה ולפיכך
אינו ׳לוקה וגס זה חייב להשיב החפן לבעלים עכ״ל ־«_ וממרי
רבינו לממד פירן להשגת הראב״ל 7סנה לכאורה לכרי הרמב״ם
פותרים זא״ז ומשעס שסתאוה כלב עובר וכו׳ ולא תחמול וצא
אתאוס סוא לאו א׳ רק שכמרות הראשומת נאמר צא תחמול
ובלכרות אחרונות לא ש מאוס ולזה לא מנאס רטנו בשני מצות
ל*ת ופובר הרמב״ם שמשעה שהתאוה עובר 3צ״& ולענין מלקות
כענק שנא׳ צא תחמול כסף
אינו לוקה ע 7שיקת החפז שחמל
'וזהב -עלי סם ולקחת לך לחימול שיש בו מעשה ולזה שינה הקרא
מברמן אחרונות לל״ת ללא תחמו? לןקא על סיקח ה מפן אבל

י
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.עולם".

 .נתיבות .

1

חאוה הלכו איני שהר זחרווייהו צריכי זה לעיין אזהרל וזה לעג?
ז

מלקוח וזה מהוא׳ מברי הרמב׳ס דאלע׳ס ז׳יצח זה שקשה שמרי
הרחבים פותרים זה את זה אף מקשי עו 7שהחסיון העלן במ׳יש
ואין לוקין דה״ל לכתוב זה אמר מ״ם ואינו עובר נלאו זה עז
פיקח וט׳ וזהו דעת הרמב־׳סוהלך תינו בשיטתו שפי׳לא תחמוז
וכי' לקחת לך כלומר כענין לא תחמול כשף וזהב וע*ז לוקין ולא
תתאוס שנא׳ בדברות אמרוטת אזכרה לתאוה שבלב וחימהוא

אזכרה א׳ אן ביש חילוק לענין מלקוח וכדכתיננא וא*ת הא אף
משלת חפץ לח לקי משוס שהיא חייב להשיב החפץ לבעלי ,כע 6
סראב׳ד יצדהרמב׳ססובר דגזלשאט מטור משוס מיתנן
לעשה אבל לא חחמו 7לא נישק לעש? אע׳יג דקייב להשיב החפץ
לבעלים מ״מאיסוראדעגידעביד ומהמהטדמחזירהחפץ
' Iואפשר דשי ל להרמביס זמינו חייב להחזיר החפץ דה״ז מכר לו
‘לרצונו אע 'ג דע י הפצרה מכר מ״מ מהט לפי מ*ש’בייימ סימן

1

להחזיר להם אבדה והמחזירה ה*ז עובר עברה מפנישהוא
מחזיק יד רשעי עילה ואס החזירה לקדש אם סשסכד שיפארו
את ישראל וידעו שהם בעצי אמונה ה*ז משובח ובמקום שיש חילול
השם אבדתו אסורה וחייב להחזירה־ובכ’« מנגיסין כליהם מפניהגנבים ככליישראל מפני דרכי שלום עכ״ז • ־ בחימ עי׳רש׳ד
בהג״ה ונעל היין חייב לשפוך יינו כדי להציל לבש מביא וצף
ונראה דהאדכרג שטף נהר חמורו .וחמול מבית לתו חייב
להניח ממורו ?די להציל חמור מבית אליבא דכ*ע ..אפילו אם
הבעלים אומרים לו לשלם לו דשאניהתסדישילו לחשוש שמא
יעלה חמוד חיירו מאליו ואין לו אצא שכירתן יאפיצואסהבעלר-
א־מריסלשלככמישהרבבהג״ה שסונמצ׳מפמילחומכגלאפשר
אם היסמטתדל בהצלתו הי׳ •מצילו -לפ׳יזלפ״ד הסמ׳ישמנקרש׳ל י
שהביאו הש״ך אף דעלה מאליו צריך לשלם לו אה 'נ דאשהבעלים
אזמדיס-לפנם צ! • מיי? להניח שלו ולהניל של ,חבית לדעת סרא״ש
ואפשר לחלק דשאני התם דאין הצלשחמנר
והשדר י

י׳מ דמקח שגעשה באיסור המקח קייס וע״ש בשמ״ע ובט ‘ז
ונשייך ובזה נראם שהרמב׳ס סונר דאע״ג מעשהבחיס־׳ מיקח
חבית ברור דאפשר  7רז להציל וצא יציל ולא ימול אלא שברו
קיים והראי״דהיבר דאין במעשיו כלום * וכמגץ המצות כתב
משאצכ כאן דהצלתי ברור לפ*ז למנש הע*ש הביאו הסמ״ע
הבעציס אומרים
הרמב״ס רס״ו כלא להסאיית שנא׳ צא חשאי? בית רען משים פק״יאדכל תנאי שבממון קיים אה נ לאם
שיסו עיקר האזהרה ישורשו אע״ג שבחיבורו כתב התאוה מביא
לשלם לידדיבלהציל של חבית ולהניתשלו • ואפשר עדיין
לילי שימול .והסימוז ונביא לידי גזל ובו׳ הא למדת שהמשאוס
לכע״ד לשלוק דשאניסתסדאין ‘פסידא לסמור חבירוברור
עובר בלאו א? והקונה דבר שהתאווה בהפצר שהפציר כבעלים
לאפשר שיעלה מאליו משא׳יג באן דאיכא פסידא לחיית הניכר
או בבקשה עהס עובר בב׳לאוין לבך נאמר צא .תחמול ולא
מיד  ’ .ועוד נראה לחלק לשאט• הכא דאי לא נתויבי׳ לשפוך
ססאיה <ט׳ אין טינתו שהם לאוין חלוקין 7ז*א לאס ק הס י״א ־ ימו מיל כדי להציג דב^חבירו ודאי דלא יעשה •זהמעצמו במן,
זברות ועשרת לברים נאמרו בסיט ולאי*א אלא הכוונה שעובר
דאין מחטב ■ כדברוהמשיכי׳ .הפקר ויניללעצמימהח״כלעיל
מ׳לאיין והם לאו אחז כמזין המצות וגס כוונת רניט עד״ז
יעשה מעצמו בלא חיוב ואע״ג דיש שאינו עושה מעצמו מי« לא
שהשמיל כשוב בעשרת הדברים וכר כלומ׳ זלפיז זעשרה זבריס
חייבוהו חכמים • וזע עוד הא מאן הוה הפקרולעיללא
הה ולא משר ע״כלא תחמוד וצא תתאוה הם א׳במנק ובמכילתא
הוה הפקד ממתיב ואם אין מעלים שם אע״פשל-אהמה
גרכיקלא התאנה בית רען ולהלן חומל לא תחמול לחייב על • מתנה דמי ואיהיה הפקר הציל לעצמו כמל כאן והלכך לא כת :
משוס דבזבש אץ
החאגהבפ״עועל החימודבפ״ע עיכצריבין אנו ג״כ לפרש עד ז' כאן דין זה דאשאק הבעלים שם יש לחלק
ואפשר מדיבור א' נאמרו במו וכול ישמור ואפשר עול לפי מה
הבעלים יכולים להציל כלל כיון דלשפךהזבשאולק7ק 3:ד כ״כ
שפירש״י לאמתאוה לא תירוב אף הוא .לשון חמדה כמו נחמד
שהיה המש נשפך משא*כ מזמור כיין יפהבעליס י«ססלתציל
בזכרות.
למראה זמשרגמינן דמרנט למחזי עב*ל דקיל והלא
ע*י השת7לותלא סוס הפקר ולפ׳ז ישעקוס עקבסמיעלעילסי׳
זזה
תיריג
הראשיניח נאמר לא תחמיז לכן פי׳ שפירושי צא
מ״ט ה׳קי״ט ד*ה אבל אס הוא דבר שאינו יכול למציל מיל יכו’
שט
שהם
ב״ם
פירושו של צא תממזד״-זלפי מ י״ל זאפילו להר:
סק״מכ״וןש^והליד
ע״ש • ,בש׳פשסהי׳רס״בבסמ״ע
הראשוניתלא
גזברות
עניינים משום׳ לאל״כלמהלאנאמר
מדעת דלא הו• 9אש
קודם יאונו והוא שקראו חז*ל יחוס שלא
התאוה
על
לחיוב
עיב
הלכך
חהאוה למטע אפילו סתאיה שבלב
ור״ל אף אס הי׳ יודע מנפילתו הוה מייאש .ממט מיד ובו׳ טוכיזל
3פ״ע ועלהחימוזבפ״ע זח׳ מ ביק זלס החמוד טללג״כלאו
דל״ח דממילא היא מיואש מעקרא אליבא דרבא דס׳ל הבי-וצ״מ
דלא תתאיה יעל החאיה אין לוקין משוס שאין ט מעשה גס על
מל»ן רש*י בב׳־מ דף כ״ב ע*א ד״ה לא מה ידע ומ׳ .ולעטן^וש
דהוה כמו לאי שבכללות ולא
גחימוד בנטילת חפן אין ליקין
ייאוש ע״כור״ל
נמי כיון דלכי ידע מייאש מעיקרא נמו הוה
אמנסהש׳יך
•
מצות
בשט
ואין
הסאוה הוא פי׳ דלא החמוד
רבאאמרסלהיאוק
דסוה מיואש ממילא 1כ״מ מהגמרא
ונעעודדהתוס׳במס׳
•
מצית
בפני
במנין המצות שלו יוגאס
דלכיידעדנפל -מיטה מייאש .אמרפימנאלישליבעוי׳מהעןא
הוה
הכי
וקושטא
משמע
דמי
בלא
תחמוד
כ־מ דף ה* כתבו ילא
הואדמייאשע״כוע׳כ השתא לא ידע־ עדייןוצ׳ל דממילאהוא
וכן
בדמיה
תחמיד
לא
האמת
דלפי
אבלבהגמיי׳בשהבלהכתב
מיואש ואפשרדמלת דמייאש כלומר מיואש וקצשראיה לזה
נראה דעת הדמביס סמזב אע״פ שנתן צו דמים רבי• וט׳תעת
דמלת מייאש ראשונה בשני אדן ושטה כחד אל נהארכתייזה
הראב״ד באס אמר רוצה אט איט מהר על לא ח$מוד דוקא
דלפ*ז7בריהתוס׳שם דףכ״אע״ב דץהדלכי נפלמיט/לא
כשלא אמר רוצה אני עובר על לא תחמוד אע*נ דיהיב דמי דלא
מייאש וכו׳ מגומגמים קצת והס שלא לצורך • • .:
היה גזלן עובד אלא החמו 7אבל אס אמר חצה אט איני עובר
מראהדעהו דוקאבאומררנצהאט אבל אס נתט סתם אקר
לאתרצחועומובתוב ב6רשתז»לוז םםןמנל«ת»ה
הפצרה ונתינת טעם עובר יצריך מעם לזה :
לפי עד ם יתיח תרתיח ואם רצתחרעח בזיה כ*גי עדים

ל«ס

ה3מ

אס תראה אברת אחר אש־ תאבד והצאתלאתיכל
להתעלסשגאב׳רוהשיב את האברה אשר מצאופרו״ד
אבדה יתבארו בם*ע •

לדל

הרמכ״ם הרואה אכלת ישראל ונתעלסממנו והניחה
עונרבל״תשנא׳לאחראסאת&ור אחיך והתעלמתסההוכעלמ״ע ואס השיבה קיים מ*עלקו! און האכמוצ$
השינהמצאיעועברעלהנילאוין של לא תובל להתעלס ועל
תגזול אפילו הכשגעלאכגה ישע ו#פל נבלם לתיאבון מיוצא

<ו מו׳ אבל אוכל נבלה להכעיס הרי סוא אפיקורס

<מ' אוקור

מתתו בסייף ואפילו רוצח גוסס זמיגם? ימיו .עם יציאת מש ה־ץ
שי6ך רמש בי אוסר כסס׳ סנהדרין שלכך נברא אדם ':יחידי שכל
הםאבדגפשאחדגרמראלכאלו איבי שלם מלא יכליהמךט
1םש א׳ מישראל.כאלו קיים עולם מלא והרודף אור חכיתלתז-נו
או בא לנזול מטונו בכלי זיינו דשאיהנריך ' לחידט שנא׳אם
במחתרת ימצא הגנב והכה ומת אקלו דביםואםברודא־הדבר
שישלו׳ילוסעפךיילתהרנהי כגקאכהכא ממתהתעלסז
אי#יעזת ז

דד׳ל סדמב״סכל סורגנפו 6:זס'מישדאל <ובל<לגוזמ«6ר

לאתרצק ואס רצמגזמן ו?1׳
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דמייף שנא׳ נקם יצקם .מש
סשמומם

סביב

184
I

יראים רמט עמוד הדיינים
דטובר

ליראיו

אפי׳ בחמלת הלילה וכסברח המג״ח שם וכ״כ

ת□ א) כל מצילה מר הנקר כר .רוב הראשונים
חולקים ס״ז .רסרמבץ והחינוך פ* שצא
הרש״ש בסנהדרין דמ״ו מ״ש:
ס״ל שנס כתחלח הלילה מוכר ,וכן יש להוכיח לכאורה רנד .א) ונותן דמיו .וסנה בב״ק דס״ב פריך הש״ס
אי •סיב דמי׳ חמסן קריש לי׳ והאר״ה
סדש״י נכחונוח ד״ד ל״ס ופירש ויקכרו אח החח מיד"
זניט לא
וביט׳
וזבין
מלוהו
דסשמע דס״ל שנם במחלת
זניט* זניט
הצילה מוכר דאל״ה למס דייק וכתיב ויצאו זקניך ושופנזך ומדדו את הערים קשיא הא ראטר רוצה אט הא
לכמיב ייקברו מיד .וכן הבין אשר סביבת ההלל וכתיב חזיתה העיר דלא אמר רוצה אט .הרי
הרימב״א בדמס רש״י כמ״ש הקרובה אל החלל ולקחו זקני העיר וגר להדיא דאיט סובר בלא תחמוד
בשמ״ק נכחונוח שם" ומיין וכתיב והורידו את העגלה אל נחל איתן כשיהיב דמי אלא כפלא אמר
גחבורי לכחונום שם דחיחי וגר .ותגן איתן כמשמעו קשה ואע״ם שאינו רוצה אט דוקא .וא'כ למה
ראיס ואם והוכחתי לסיפך איתן כשר ועורפין אותה בקופק מאחריה סחים רננו ולא הזכיר מבאי
דרש״י סובר כהרדב״ז המובא וטעמא מפרש בגם׳ עריפה מחטאת העוף זה ,וכן הקשו מל הרמנ״ס
נפ״ח יז״ר פי׳ שנ״ז דסד ותבן מקומה אסור לזרוע ולעבוד וסותר פי״א מהל׳ נזילה שכתב סמס
הנקר איט סובר מ״ש ,ופלא לסרוק שם פשתן ולנקר שם אכניס דכתיב דטונר בל״ח דלא מחמר ולא
שלא הזכירו הפוסקים דטח וכל זקני העיר ההיא הקרובה אל החלל קאמר דהייט דוקא בלא אסר
רבט שנתב להדיא רעד הנקר ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל רוצה אט ,ובמ״ס שם כשב
איט מיבר .מיהו חראיה ותנן רוחצין את ידיהן על מקום עריפתה דהרמב״ם סובר דאס״ג שסקחו
שהביא דבט יילפי׳ דלא חלין ואומרים ידנו לא שפכה וגו׳ ומנין שאין קיים אפ״ה סובר מל הלאו
הוי מר הנקר מקרא דלא רוחצין על העגלה ממש כדתניא הערופה מ״ש .אבל לפ״ז תמוה גס
•לין חלב חגי דמפורש בו פד מה ת״ל אל מקום עריפתה של עגלה אומרים קישיח הש״ם וגס התירון
הבקר .מוכח דרק הל״ת דלא ימו לא שפכו וגר ובלה״ק היו אומרים שבב״ק רמאי פריך סדר״ה
מלין אינו סובר כ״א מד כדתנן עגלה ערופה בלה״ק נא׳ וטעמא דאמר זביט׳ זביט וכי מה
סבוך ומשים דםחס לינה הוי דילפי׳ וענו דהכא מוענו הלוים מה להלן הוא מנץ זה לזה הא שפיר
מי הנקר ,אבל אכתי המ״ע -בלה״ק אף כאן בלה״ק והתם מנ״ל ילפי׳ י״ל דאפ״ג דלפטן מכירה
דקבר בקבדט ביום ההוא ודאי קול מקול והאלהים יעננו בקול ותניא על סוה מכירה קיימת ס״ססלאו
העגלה הערופה וענו ואמרו שלא יענו מן
סובר

הנחל ויאמרו אלא תהא עגייתן ואמירתן בנחל ונכפר להם רוח הקדש מבשרתן אימתי שיעשו
כן ונכפר להם הדם:
רג .עגלה ערופה אסורה בהנאה דתנן בפ׳ האיש מקדש המקדש בעגלה ערופה אינה
מקודשת ואמר בגם׳ מנ״ל אפרי דבי
ונכפר להם הדם:

ר ,ינאי כפרה כתיב בה כקדשים

דכתיב

ר א .צוה

יוצרנו שלא לעבוד בגופה של קרקע במקום שנשרפה העגלה המובאה על חלל
3
הנמצא דכתיב בם׳ שופטים והורידו את העגלה אל נחל איתן אשר לא יעבד בו
ולא תרע פי׳ אשר צויתי שלא לעבוד ושלא לזרוע והכי תניא בם׳ בתרא דסוטה מקומה
אסור לעבוד ולזרוע ומוחר לסרוק שם פשתן ולנקר בה אבנים דתניא בגס׳ לא תרע דאין
לי אלא זריעה שאר עבודות מנין ת״ל לא יעבוד בו מ׳פ א״כ מה ת״ל לא תרע לומר לך
מה זריעה מיוחדת שהיא בגופה של קרקע ובספרי תניא לא תרע זריעה בכלל היתה ולמה

יצאת להקיש אליה מה זריעה מיוחדת שהיא עבודת קרקע אף כל עבודת קרקע יצאו ניקר אבנים
וסריקי פשתן שאינו עבודת קרקע:
יוצרנו שמגדף ועובד ע״ז שנסקלו ונתלו שלא תלין נבלתם על העץ דכתיב בם׳ תצא
כי יהי׳ באיש חטא משפט מות והומת ותלית אותו על העץ לא תלין נבלתו על העץ
וגו׳ ותנן בפ׳ נגמר הדין הנסקלין נתלין דברי ר״א וחכ״א אינו נתלה אלא מגדף ועוע״ז ובגט׳
מפרש סעמא דתניא והומת ותלית יכול שכל המומתין גיתלין ת״ל כי קללת אלהים תלוי פה
מקלל זה בסקילה אף כל בסקילה דברי ר״א וחכ״א מה מקלל זה שכפר בעיקר אף כל שכפר
בעיקר והלכה כחכמים ותניא ר״א אומר אחד האיש ואחד האשה נתלין וחכ״א האיש נתלה ואין
האשה נתלית וטעמא מפרש בגם׳ ותנן כיצד חולין משקעין קורה באילן והעץ יוצא ומקיף שתי ידיד

רנב .צוה

זעג״ז ותולה אותו ומתירין אותו מיד ואם לאו עובר בל״ת שנא׳ לא תלין נבלתו על העץ כי וגו׳
והלכה זו אינה אלא א) כל הלילה עד הבקר דילפי׳ מדכתיב לא ילין חלב חגי עד בקר וילפי׳
סתום מן המפורש:
הכתוב בעשה״ד לא תגנב ותניא בפ׳ הנחנקין לא תגנב בגונב נפשות או אינו אלא
בגונב ממון אמרת צא ולמד מי״ג מדות שהתורה נדרשת בהן דבר למד מענינו
במה הכתוב מדבר בנפשות ואזהרת הכתוב במכירה כתיב בם׳ בהר לא ימכרו ממכרת עבד וענש
בם׳ תצא כי ימצא איש גונב נפש מאחיו מבנ״י ואינו חייב עד שיכניסו לרשותו וישתמש בו שנא׳
והתעמר בו ומכרו ואמרי׳ בגס׳ ות״ק לא בעי עימור ואמרי׳ עימוד בפחות משו״ם איכא בינייהו
וקי״ל כרבנן תגן הגונב את בנו דיב״ב מחייב וחכמים סוטרים גנב חציו עבד וחב״ח ר״י מחייב
וחכמים פוטרין ובתרווייהו קי״ל כרבנן ומנ״ל דבחנק דאמרי׳ בפ׳ ד׳ מיתות כל מיתה האמורה
בתורה סתם אינה אלא חנק ופי׳ ר׳ הטעם נאמרה מיתה ביד״ש וגא׳ מ״תה בידי אדם מה מיתה
ביד״ש אין בה רושם אף מיתה בידי אדם אין בה רושם:
רנד-קטו* צוה הקב״ה בעשה״ד לא תחמוד בית רעך ולא תוזמד אשת רעך והיסוד נקרא שלוקה
דבר בע״ב מחמת שחומד אתו בא עליו בעקיפין שלא כדין א) ונותן דמיו אבל
חומד

רנג .הזהיר
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סביב

יראים רנד עמוד הדיינים

לי־ראיו

מוכר כמו שבן האמת לסרסכ״ם ,וגם מי' הש״ם יאוחר רוצה
אני ובכה״ב אסר ר״ס דמכירס קייחס ובכה״ג לא חקרי
חמסן .וא״ב איך פסק סרמב״ם דהוס חמסן והמכירה קיימת
ומ״ס סוכר ,וככר סרסיש ס״ז בלח״מ פ׳י מהל• מכירה,
זנ״ל ליישב והנה המיס הקשה
היאך מבר סרמב״ס דאמ״ג חומד במחשבה בלא מעשה לא נקרא היפרד
דמובר אש״ה מכירתו קיימת ותביא במכלתין יכול החומד בדברים עובר
והא קי״ל כרבא דכ״ס יאמר ת״ל לא תחמד כסף חהב עליהם ולקחת לך
רחמנא לא המכיר אי מביד מה להלן עד שעושה מעשה אף כאן עד
לא מהני וסי׳ דרתי לגוזל שען שר■ מעשה והיינו חמסן ויתיב דמי ועל
צמר ומשאן בגדים שאט״ג אונם כזה מקשי׳ בב״מ פ״ק והא קעבר בלא
דמשה איסור אפ״ה אם משה תחמד ומתרץ לא תחמד לאינשי בלא דמי
שימי אח״כ קננהו כשינוי ,משמע להו סי׳ ב) ואינו כ״א בדמים אלמא

קמח
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נמיר ומקנה .ולטנין איסור דלא מחמוד לא מהגי נס אם
אמר רוצה אני דמה מועיל אם יאמר רוצה אני להצילו
מאיסור יה ,הא סין} סון} כהשחדלוס ותחבולה פמל מל
המוכר שיחרצס לו ,ורק לס״ד ונ״ב היינו מוכרחים לדחוק
כחילוק זה יבדאמר רוצה אני

ניצול נס מן האיסור אע״ג שאין
—
מסתבר מסמי אכל לכסיף לא
הוצרך לזה ,וא״ש פסקי הרמנ״ם
דלמנין מכירה לא חילק לומר
שייקא באומר רוצה אני וכהשנח
הראנ״ד דלמסקנא דר״ה מיידי
ריקא בנתינת דמים אפי׳ כלא
זה נחי קני ולכן דייק הרמנ״ם
שם מי שאנסוהו סד שמכר
ולקח דמי המקח וכיון שלקח

ה״נ כיון דנתן דמים קמהו חומד לוקח בע״ב של המרו ג) לא תתאוה
כשימי מ״ש ,וסרי לדבריו
שנה הכתוב לעבור בב ,לאוין:
הוא
דווקא כנתינת דמים
הקב״ה בם׳ קדושים לא תגנבו נס דמי המקח משו״ה לא
דקני ינתינת הדמים דהכא
ותניא בת״ב לא תגנבו מת״ל בטי׳ רוצה אני ולטנין איהזרא
הוי כמו השינוי כמילה אכל מכלל שנא׳ בגניבה שנים ישלם למדנו עונש דלא חממוד סמים נמי דאמי׳
בלא נתינת ימים אינו קונה אזהרה מנין ת״ל לא תגנבו א) ע״מ למיקט באמר רוצה אני נמי עיבר,
אפי* ככה״ג שמצד דיני הקנייה לא תגנבו ע״ם לשלם תשלומי כסל ותשלומי דלמסקנא ודאי דהכי קי׳ל
הי' אפשר לקנין להתקיים דו״ה רשב״ג אופר לא תגנב את שלך שמא דמהיכי חיסי לחלק בחילוק
אפ״ה אינו קונה מצי שנפשה תראה כגנב אלא שבור שיניו ואמור לו דחוק ולומר שבאומר רוצה אר
באיסור ,ולפ״ז א״ש דכשמ״ק שלי אני נוטל ותגן בס׳ נחנקין בסנהדרין ניצול מן האיסור שאין סברא
נ״ב דפ״ח הקשה דמאי פריך לא תגנבו בגונב ממון הכתוב מדבר אתה בזה וכמו שהקשו מפישי
התם הש״ם מל רב הונא אומר בגונב ממון או אינו אלא בגונב נפשות הרמב״ס ואם ני בש״ם מציגו
דסובר תליוהו וזבין זביני׳ אמרת גא ולמד מי״ג מדות שהתורה נדרשת חילוק זה היינו רק לס״ד
זביני מדתניא יקריב אמו בהן בננה הכתוב מדבר בפפון אף באן בממון ,היינו מוכרחים לסבול רוחק
ומגימי מיס ורלמא החם שאני נ״ל פי׳ לממון למעט נפשות אבל גונב דעת זה אבל למסקנא א״צ לזה
ניק דיהב מטוס ואיכא אונסא הבריות במידי דממון הוי כגונב ממון ועובר והדברים מבוארים מאור ונחנס
וזוזי גמר ומקני סשא״כ הסס על לא תגנבו בדתני׳ בתוספתא דב״ם ומייתי השיג מליו הראב״ד ונהקשו
המפרשים בזה ומיושב כל
דליכא נתינת דמים ומשוס בם׳ גיד הנשה ג׳ גגנין הן הראש שבכולן
אונס לחוד לא אמרי׳ דגמר גונב דעת הבריות והמרבה בתקרובות ויודע המון הקושיות שהקשו מליו:.
ומקני ,ותי׳ דבס״ד הי׳ סובר בו שאינו מקבל מסרב בו לאבל ויודע בו ב) ן|י׳ ואיטיכ״א בומים.
הכוונה דלאינשי הוא
לר״ס דאגב אונם לחוד בלא שאינו אוכל .ואינו לומר שאיסור דעת במידי
רסשמט בלא רמי אבל מומים
נסינת מטוס גמר ומקני דממון ורבנן הוא שהרי מנינו שנענש
הס דבאחס הוא ברמים:
ונוה״י לסליוהו ויהיב ,ולבסון} אבשלום עליו דתנן בסוטה פ״ק ולפי שגנב
הוא דקאסר דבייהב זוזי דוקא ג׳ גנבות לב אביו ולב ב״ד ולב כל ישראל  0לא חמאוה שגה הכתוב
לפטר בב׳ לאוין.
קאמר ר״ה דזביני* וביני ט״ש ,נתקעו בו ג׳ שבטים שנא׳ ויקה ג׳ שבטים
משמט דלא חתאוה ולא תחמוד
יהשסא ניחא מל יבב״ק בכפו ויתקעם בלב אבשלום ואע״ם שאינו
כיונה אחח לאלו ב׳ לאוין
פריך מדר״ה ואחר זניגי׳ מפורש במקרא נ״ל בסי׳ בתקרובת ובמידי
שאיט מובל מליהם מד שימשה
וביני היינו סדם״ר דהחם דסמון גנב ומב״ל דגונב דעת הבריות נקרא
דאפי׳ בלא נחינס רמים נמי גנב דכתיב ויגנב אבשלום את לב אנשי ממשה ,אלא ששגה למטר בב׳
לאיין .ובחדש כחב כן להדיא,
וביני• זניני ,ואי ניטא דחמסן ישראל וכתיב ויגנב את לבבי .המור גונב
וזה דלא נרסבים נסה״ח ל״ס
הוא דמיקרי בכה״ג שאינו דעת הבריות מנתב ממון ונפשות שגונב
ס״ו שנתב ללא חחאוה בא
טמל כגילה וא״ה היכי ס״ר ממון ונפשות הותרו לבני כותים .נפשות
להזהיר אשי׳ להחאוום בלבבז
הסס וסוכר ר״ה דהוה וביני׳ דכתיב וגונב נפש מאחיו מבנ״י למעוטי
לבד ,פי׳ משנגמר בדעתו
וביני אפי* בלא גמיגם רמים ,כותים שאינו חייב ממון דכתיב ראה ויתר
להשתדל בכל מוז לקנוס ממנו
והא כיון דעובר בלא מחסור גוים התיר ממונן בו׳ כדאיתא בפ׳ שור שנגח
סבר ,יפשוט שאס רק הסאזס
אי מביר לא מהני ,והנא לא
את

רנה .צוד,

שייך סי׳ המ״ס כיון דמיייי בלא גמיגח מפוח ,ומ״ז סי׳
דנאמר רוצה אני מיירי דוקא ר״ס .וכיון שאמר רוצה אני
לא הוה חמסן ומוכרח היא לסבול אח הדוחק דאמירסו
ריצה אני מצילו גם מן האיסור ,אכן חילוק זה אינו רק
להס״ר שנג״ב דד״ה מיירי כלא נתינת מטות אגל לפיס
מה רמפקי׳ המס רר״ה מיירי דוקא בנחינח ממוח.
לא קשה מרב הונא וכיון ובהדי אינסא איכא גמר
נתינת רמים פשינוא וקני ורמי לשינוי ונזילה וכסברת
המ״מ ,וא״כ אליבא דמסקנא א״צ כלל להחילוק ואומר
רוצה אני ושפיר יתפרשו הדברים כמפסן דלטנין מכירה
קני נמי אפי׳ בדלא אמר רוצה אני ואגב אונסא וזוזי

בלבבו לחוד אבל לא החלים בדמחו לאחוז בסחבילה עד
שיקנה ממני נס לרמנ״ס איט מוגר:

לא

חגנב ט״מ לחיקנו .ראיתי מקשים דעוגב
רנה .א)
ט־ט למיקס ילקה ע״ז הלאו ואפ*ג
ובגניבה ממש פטור ממלקוח ,היינו משוס וניסן לחשלומין
אכל גגינב ט״מ למיקט לא שייך ניחן לסשלומץ רהא
החורה לא אסרה מחמה חסרון ממין חבירו דכא הוא
אינו רוצה בממון חבירו דנדטסו להשיב אח״כ ואפ״ה

אסרה הורה 6״נ לא הוי ניחן צתשלומין וא״כ-למה לא
ילקה ט״ז .ואמנם מאן' דממיב הכי צא מיין נשמ״ק
למיקט ודעתו
בב״מ ום״א שנתב דהיכי דגונגו נו״ח
להטיב!

יראים <סביב ליראיו> וואלקין ,אהרן בן יעקב צבי עמוד מס (299הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ססר מצות גדול

שיד

מפורשין בספר מצות עשה

ל״ת קנו ,קבז

(עג):

סעי ,א .שמח סעי׳ ב.
עי׳ חו״מ שנט
|אוצר וזחבמי|1

קנח כתוב בעשרת הדברות לא תחמוד וכתוב שם (דברים ה .יח) עוד לא תתאוה והכל אחד ,ותניא
במכילתיה !שמות כ .יח לא תחמוד יכול אפילו בדברים תלמוד לומר ודברי□ ז .כה) לא תחמוד כסף וזהב
עליהם ולקחת לך עד שיעשה מעשה .ובפרק קמא דב״מ ןה.בורש״י> גרסינץ דאמר רב הונא שומר
שאמר הריני משלם ואיני נשבע משביעיץ אותו שבועה שאינה ברשותו ומקשה [התלמוד] היאך
ישבע והלא חשוד הוא לעבור על לא תחמוד ומתרץ לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו ,פירש
^ה״_ח
רבינו־משה (מילה פ״א הל׳ ט> והרב אליעזר ממיץ (יראיםסי׳ קטוובתעפ״י)/ואינו[ /דאינו] חשוד על לא תחמוד
לפי דעתו /ו/אף על פי שעיקר לא תחמוד בדמים ,לפירוש זה /משמע /אף על פי שנתן לו דמים
יקרים הרי זה עובר בלא תחמוד ,וקשה לפירוש זה שהרי בפרק זה בורר (סנהדרין כה .ב> אומר דחמסץ
שנותן דמים אינו פסול אלא מדברי סופרים ,ויש לפרש בלא דמי משמע להו וכך הוא אמת<שםתד״ה
1234567

מעיקרא):
עי׳ גזילה פ״א הל׳ ט ,הגמ״י אות ה .עדות פ״י הל• ד וכם״מ ולח׳־מ ,חו״מ שנט סעי■ ט .צב סעי׳ ד בהג״ה .לד סעי• יג וסמ״ע ס״ק לב.

כתב רבינו משה !ע־־פ הל־ י-יבע״ש> לא תתאוה אין תאוה [בכל מקום] אלא בלב ,ומשעה שהתאוה
בלבו עובר בלאו דלא תתאוה אף על פי שלא עשה מעשה ,התאוה מביאו לידי חימוד והחימוד לידי
גזל כמו שנאמר וחמדו בתים וגזלו שאם לא יתננה 1לו ברצון יגזלנה בחזקה ,וגזל מביא לידי
שפיכות דמים כמו שמצינו במעשה אחאב ונבות ,הנה למדת שהמתאוה עובר בלאו אחד ,עשה
מעשה כגון שהפציר ברעים ובקש[ו] שיתננה 2לו ונתנה לו עובר בשני לאוין לא תתאוה ולא
תחמוד ,ואם גזל עובר בשלשה לאוין עד כאן דבריו ,ולא יתכן לומר כן כי כן כתובבדברותוואתחנן)
לא תחמוד אשת רעך ולא תתאוה בית רעך ולפי דבריו החמיר בבית מבאשת איש ,3אלא החימוד
והתאוה הכל [לאו] אחד וכן פירש/ו/אונקלוס ,לא תרוג /וכן(/בראשיתב,ט> ונחמד למראה מתרגמינן
דמרגג למחזי וכן פירש רבינו שלמה !ואתחנן) כי הכל אחד:
עי• הגמ׳־י גזילה פ״א אות ו ,יראים סי׳ קטו .יווי־מ שנט סעי־ י־יב.

קנט כתוב בפרשת תצא !דברים כב .ג> כן תעשה לכל אבידת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאת[ה]א לא
תוכל להתעלם ,וכתיב !ש□ פסוק א) לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם ,והרי

ל״ת קנט
א .כ״ה לשון התורה.

ל״ת קנח
לשון הרמב״ם ,שאם לא רצו הבעלים למכור אע״פ שהרבה
ולכא׳
להם בדמים יבא לידי גזל ,וכ״כ בסמוך עי׳ הערה
הביאור בשינוי הלשון בין רבינו והרמב״ם שהרמב־׳ם כ״כ ע׳׳פ
דעתו הנ״ל בדברי רבינו שעובר בלא תחמוד אף בנותן דמים,
ולכן כתב שעובר בלא תתאוה בחשב בלבו לקנותו ,אמנם
לפ״ד רבינו הנ״ל שבנותן דמים אינו עובר בלא תחמוד ,אף
לעניין לא תתאוה אינו עובר לדעת הרמב״ם הנדון כאן אלא
בהתאוה שיתננה לו ,וכתב רבינו בשם הרמב״ם דעתו בלאו
דלא תתאוה ע״פ שיטת רבינו הנ״ל אף שהרמב״ם חולק בזה.

(ומשמע מכ״ד שדעת הרמב״ם שלא תתאוה עובר בהתאוה
בלבו דבר שאם יעשנו יעבור בלא תחמוד ועי׳ טור וב״ח סוף
סי׳ שנט וסמ״ע ס״ק יח ,ובפירוש הרמב״ן בפרשת ואתחנן
מבואר שאף בהתאוה לגזול עובר ואפילו בדבר שיודע שאינו
יכול לבוא לידי כך ע״ש ובתעפ״ר סי׳ קטו ס״ק ב).
גם כאן לשון הרמב״ם ,והקונה דבר שהתאוה בהפצר וכו׳
עי׳ הערה קודמת.
ברמב״ם שם מבואר שאף בא״א עובר בלא תתאוה ולפ״ז
קושית רבינו מלשון התורה שלא פירשה איסור בא״א ,ועי׳
בפירוש הרמב״ן בפרשת ואתחנן ובב״ח סוף סי׳ שנט.

סמ״ג <עם פירוש מי קמא>  -לא תעשה שלזינגר ,אליקים בן יו

י מיכל עמוד מס (325הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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סנהדריי

זה בורר פרק שלישי

מ’מ כיון דפסול מצד עצמו .כדפרש״י דחשידי למישקל
אגרא ואסהידו שיקרא .לזה פסלינתו רבנן .והחמפנין
מעיקרא הוו סבור דמפייסי והו״ל מילתא דל״ש לא
גזרו בי׳ רבנן .כיון דחזו דחועפיס .וממילא שכיח הוא
בכל יום איזו חפץ שייעב בעיניו יחעפנו מיד הבעלים
וישלם בערו .וזה אינו פסול מצד עצמו .גס בחר הכי
דאיט חשוד לגזול להרוויח .דהרי משלם רק אינו רוצה
לטרוח לבקש בהיתר ע״י מ1״מ וזה גס עתה אינו פסול
מצ״ע רק משוס גזרה אטו גזלן גמור לזה גזרו ביה
רבנן .ולא אמר פעלינהו רבנן .והדר אמר רועים דג״כ
אין כוונתם רק להציל את ממונם שלא יצטרכו לקנות
מרעה להבהמות והולכים לרעות בשדות אחרים .ואותם
אינם פסולים גם עתה מצ״ע רק מכח גזירה דרבנן
ומעיקרא הוו סבור שאינם מכוונים ולא גזרו בהם רבנן.
ולבסון} כי חזי׳ דמכווני ושדו גזרו בי׳ רבנן .ולא אמר
פסלינהו רבנן .דמצ״ע אינם חשודים להעיד בשקר בעבור
שכירות רק מכח גזרה .ובמוכסין דחזו דשקלי יתירה
והייט להרוויח ממון לכיסם .זה הוא פסלינהו רבנן
דתשודיס להעיד בשקר מחמת חימוד ממון .גם מדאורייתא
הו׳ל להיות פסולים .דהו״ל גזלנים גמורים .והתום׳
נתעוררו בזה ומתרצים אבל ברועים הוה ניחא להו כנ״ל

גזרו בהם מתחילתו .ויש לומר דדוקא בב״מ גבי'
שבועה שאינו ברשותו .דלא חזינין אותו עובר בלא
תחמוד רק דחשדינן ליה שמא עיניו נתן בה .
וקשיא לך מינו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא .
ע״ז מתרץ .דלא חשדינן לי׳ דיודע מזה דבדמי ג״כ
עובר בלא תחמוד  .ואפ״ה נותן עיניו בה דלא
מחזקינן אינשי ברשיעי .רק חיישינן שמא הוא מאותן
האנשים הסוברים .דלא תחמוד היינו בלא דמי אע״ג
דפשיטא דלאו כ״ע טועים בזה  .מ״מ כ״כ רלא ראינו
אותו חומם אמריגן ממנ״פ אס יודע דעובר בלא
תחמוד בוודאי לא הוה שקל אותו .ואס חשדינן לי׳
דשקל היינו מסתמא הוא מאות; הסוברים  .דאינו עובר
בלא תחמוד .אבל הכא דחזיגן דחומס .אימר יודע
דעובר ואפ״ה עושה ופסול והאץ מפקינן ממון מס׳ ע״י
עדותו .א״ו דבאמת אינו עובר כשטתן דמים ושפיר
________קשיא לי׳______________ :

בגמרא

וז״ב בסיד:

01713׳ ד״ה א״נ תימה למ״ד מפריחי יונים ארא א״כ
מעיקרא נמי פסולים מפני דרכי שלום .עכ׳ל.
וקשה לי לפמ״ש לעיל דמפריחי יונים הוה ג״כ ספק גזל
גמור .דאימר קיימו הבעלים מצות שלוח הקן .א״כ
י״ל דמעיקרא הוה פסלי במפריחי יוטס מפגי דרכי שלום
משום דהוה ג״כ גזל גמור מס' אבל מציאת חש״ו דאינו
רק מפגי דרכי שלום .לא הוו פסלי מעיקרא .אך לפי
מה שפרשתי דהברייתא דחגי ולא יונים בלבד אלא אפילו
בהמה וחיה וזה אין בו שוס ספק גזל גמור רק מפני
ד״ש א״ש קושיתס ודו״ק:
 J1H3מעיקרא וא״ת הא אמרינן בפ״ק דב״מ לא
תחמוד בלא דמי משמע להו .ומשמע לאינשי
הוא דווקא דמשתמע כך אבל הם טועים כו׳ ,התימה
מפורסמת .מי דוחקם הכא לפרש דבאמת לא תחמוד
היינו בלא דמי דהרי י״ל דבאמת עוברים בלא תחמוד.
רק משום דסוברים דאינס עוברים ע״כ אינם פסולים
מד״ת והמהרש״א ז״ל נתעורר בזה .ומתרץ דכוונתם
להקשות למה בתחילה לא גזרו עליהם דומי׳ דמלוה
ברבית דלא משמע להו ג״כ איפור ואפ״ה גזרו בתם.
ימ״ש חמסנין דהוסיפו אח״כ ותירוצו דחוק מב׳ טעמים.
א׳ דהרי מתחילים להקשות .ולפסול מדאוריי׳ משמע
דקוטב קושיתם למה מדאורייתא אינם פסולים .ועוד
דשאני מלוה ברביח דגהי דטועיס א״ע וסוברים דאינו
רשע דחמם .דמדעתיה יהיב ליה מ״מ יודעים עכ״פ
דהוא עבירה דאורייתא דזיל קרי ביה רב הוא אל תקח
מאתו נשך כו׳ לזאת גזרו בהם רבנן אן} לרבא דבעי
רשע דחמס .ולאביי באמת מיירי מתניתין באבק רבית
כדפרשהי לעיל .אבל לא תחמוד לפי טעותם דהיינו בלא
דמי אינם סוברים שעושים שוס עבירה .ולכך לא

10------------------------ /

_____a

קטנה

I
I

אמר ר׳ יהודה סתם רועה ־פסול .סתם
גבאי כשר .פרש״י עד דשמעינן בי׳ דשקיל
יתירתא עכ״ל .וקשה לי לפ״ז מאי קאמר לעיל הוסיפו
עליהם הגבאים מעיקרא סבור מאי דקיץ להו שקלי.
כיון דקא חזו דקא שקלי יתירה פפליגהו .והרי גס
מתה סוברים כן דלא שקלי רק מאי דקיץ להו דהרי
אינם פסלים אלא בדידעינן דקא שקלי יתירה .וזה
גם בתחילה אם הוה רואים דהוה שקיל יותר הוה
פסלינן לי׳ והרי משמע דבאיתו ענין דהוה מכשירין
מעיקרא פסלינן עתה .ונראה לי דהכי פי׳ דמעיקרא
אף אס היו רואים דשקל יתירה לא היו מחזיקין
אותו .דהגבאות גרס לזה דנעשה גזלן .אלא גברא
הוא דהוה בר הכי .ואף אס היה עוסק בענינים
כמו
אחרים ג״כ היה גוזל וממילא חזרתו אינו
חזרת כל הגזלנים דיחזור אבידה בדבר חשוב ורשות
בידו להיות גבאי מכאן ואילך בתר החזרה וחוזר
לכשרותו כמו כלהגזלנין .דאחר חזרתן אינן צריכין לסלק
מהמו״מ שעסקו עד הנה  .אבל לבסוף חזי׳ .דדרך
הגבאים להיות שוקל יותר .והגבאות גורס לזה .ואפילו
מ״מ הגבאות
אותן שאין בטיבע; להיות גזלנים .
והמוכס מרגילו להגזלנות .אע״ג דכל זמן דלא שמעינן
דשקלי יתירה  .מחזקין אותו בחזקת כשרות .מ״מ
כשנודע לנו שנעל יותר .תלינן דהגבאות גרס לזה
ואין חזרתו מועיל עד שיסלק א״ע מהגבאות כמ״ש
התום׳ בד״ה סתם גבאי בסופו:
ןטי״ל דרש״י מדייק בלישגא עד דשמעינן בי׳ דשקל
יתירה .ולא פי׳ עד שיתברר דשקיל יתירה.
משמע דמשוס קול בעלמא פסלינן לי׳ והיינו החילוק
דמעיקרא דלא תיו הגבאים בחזקת שנוטלים יותר לא
הוו פסלינן מחמת הקול עד שיתברר בעדים .ועתה
דהגבאיס חשודים בזה סגי בקול בעלמא לפוסלו:

בגמרא

משרבו ממציאי מעות לעניים
יף מ ע״א
עניים ואספו להו
ואזלי
ומייתי חזרו לומר אחד זה ואחד זה פסולים .וצריך ביאור
דממנ״ש מעיקרא מה הוה עבדי .אס היו אוספים
ואוכלים

ספר

מנות ל» תעשה

אמרו במכילתא ובי מד .למדנו *משפט הבנות
מעתה הרי זה בא ללמד ונמצא למד ושם אמרו
שארה אלו מזונותיה כסותה כמשמעו עונתה *זו
דרך ארץ.
מצוה ר0ג שהזהירנו שלא למכור אשת
יפת תואר אהר שבא עליה ’הפעם ההיא שבא
עליה בעת לקיחת העיר ,כמו שהתבאר במקומו
והוא אמרו ‘והיה אם לא חפצתה בה ושלחתה
לנפשה ומכר לא תמנרנה בכסף.

מצוה רסד שהזהירנו מהתעמר באשת
יפת תואר *גם כן* אחר שבא עליה רצוני
’*באמרי מהתעמר* שלא יעבידה ויגיחה אצלו
כשאר •השפחות המשמשות כעבד והוא אמרו
’לא תתעמר בה תחת אשר עניתה ולשון ספרי
לא תתעמר בה לא תשתמש בה הנה התבאר
לך שאלו שני לאוין יזהירו משני ענינים חלוקים
וזה שהוא מזהיר מלמכרה_ לזולתו ומהשאירה
גם כן אצלו על דדך העבדות •אבל כמו שצור.
ית׳ ושלחתה לנפשה וכן בארו באמרו בגונב
נפש ’והתעמר בו ומכרו אמרו" משיכניסהו
ברשותו וישתמש בו והתבארו משפטי אשת
יפת תואר בראשון מקדושין.

מצוה ר0ה שהזהירנו מהשים מחשבתנו
לעשות תחבולה כדי לקנות מה שיש לזולתנו
מאחינו חת הוא אמרו *’לא תחמד בית רעך
ולשה מכילתא לא תחמד "יכול אפילו חומד
בדבור תלמוד לומר לא תחמד כסף וזהב עליהם
ולקחת לך מה "להלן עד שיעשה מעשה אף באן

הטצי

קסה

*נמי עד שיעשה מעשה הנה התבאר לך כי זה
הלאו מזהיר מהערים עד שנקח לעצמנו הדבר
“שהיינו חומדים אותו מממון אחינו ואפילו
לקנותו ולתת בו דמים *רבים הנה זה כלו
“מי שיעשהו עובר על לא תחמוד.

מצ1ה  101שהזהירנו מהשים מחשבתנו
לחמוד מה שיש לאחינו ולהתאוות בו שזה יהיה
"מביא לעשות תחבולה לקנותו וזהו לשון
האזהרה *שבאה בזה הענין אמרו "ולא תתאוה
בית רעך ואין השני לאוין אלו בענין *אחד
אבל הלאו הראשון והוא לא תחמד מזהיר *שלא
לקנות מה שיש לזולתנו והלאו השני מזהיר
אפילו להתאוות” בלבנו לבד ולשון "מכילתא
לא תחמד בית רעך ולהלן הוא אומר ולא תתאוה
בית רעך לחייב על התאוה בפני עצמה ועל
החמוד בפני עצמו ושם אמרו מנין שאם
"התאוה שסופו לחמוד שנאמר ולא תתאוה ולא
תחמד מנין שאם חמד סופו" לגזול תלמוד
לומר ”וחמדו שדות וגזלו ובאור זה שאם ראה
דבר יפה אצל אחיו אם גברה מחשבתו עליו
והתאוה בו עבר על ♦אמרו ית׳ לא תתאוה ואם
”תתחזק בו אהבת הדבר ההוא עד שישתדל
להגיעו אצלו ולא יסור מחלות פניו ולהכביד
עליו שימכרנו לו או יחליף אותו אליו במה
שהוא יותר טוב ממנו "*ויותר שוד .ואם הגיע
אל בקשתו* הנה כבר עבד על לא תחמד גם
כן אחר שקנה הדבר שהיה לחבירו ולא היה
רצונו למכרו אבל הכביד עליו והערים עד

 .1כיד .בע׳ וא״א ובמכילתא ורשב״י ,ובד״ר במשפס ,ובמכילתא דר״י על משפם ,ומלת מעתה לי׳
במכילתא ואיתא בילקום .2 .בד״ר אתר שבא עליה פעם א׳ בבית אחר לקיחת .3 .בדיר ובא״א כיי מינכן
כחוב כאן ואם מכרה לוקה ,וזד ,שהביא להמל׳־מ בפ״ו מה׳ בכורות ה״ד שהניח בצ״ע הא וכתב הרמב־ם שם
והמוכר מעשר בהמה לא עשה ולא כלום ולפיכך אינו לוקה כמוכר חרמי כהנים שלא קנה לוקח ובמוכר יפת
תאר כו׳ וכבר כתבתי ור ,בפתח דבר עמ׳ י״ז ,ובא־׳א כ״י לונדון לי׳ ואם מכרה לוקה .ובמל׳־מ הניח עוד
שם בצ״ע מ״ש שם תומכים דמוכר חרמי כתנים אינו לוקה והא תלמוד ערוך הוא בזבחים ד׳ ט׳ ולמילקא
עליה בלא ימכר ובלא יגאל וכן העיר זד .המעה״ח בם׳ בחוקות? וכן ראיתי בס׳ נפש חיה (בעגין לאו שאבמ״ע
סי׳ ה׳) שהגאון המחבר וחותנו הגאון ר״י מקוטנא פלפלו הרבה בקו׳ זו מדנפשייהו ,ואולם האריכות בזה
למותר דהאמת תורה דונה שהרמב״ם הי׳ לו הגי׳ בש״ם שם למיקם עליה בלא ימכר ובלא יגאל כמ״ש בשיטה
מקובצת הנדפס בגליון בדפוס ווילנא וכ״ד .בדקדוקי סופרים מש״ם כ״י ומיושבת בזה גם מה שהניחו התום׳
שם בתימה ע״ש 4 .דברים כ״א ,י״ד .5 .גם בא־א לי׳ .6 .נא״א כשאר הפילגשים המשועבדות ונע׳
 .10בספרי.
נסאיר אלגוארי אלמסתנדמאת .7 .שם .8 .בא״א אך יעשה נמו שצוה .9 .שם כ״ד ,ז׳.
 .11שמות כ׳ .י״ז .12 .כ״ה במכילתא ,ובא״ת כי״ל ובע׳ ד.נ׳ ובא״א או אפילו חומד (במדרש תנאים
ובכמה כ״י ע׳ חמוד) בדבר (בע׳ הג׳ בדבור) ועי׳ נוסחאות בזה ביראים סי׳ קס״ו (רנ״ד) ובסמ״ג ל״ת קנ״ח.
 .13נד״ר שאנחנו חומדים אותו ממון .14 .בע־ וא״א לי׳ סי שיעשהו .15 .בד״ר מבוא .16 .דברים
ר,׳ ,י״ח .17 .נא״א ואפי׳ מלהתאוות ולחשוק בלבד וכמו-כ נע׳ ,ובא״ת כי״ל להתאוות בו בתוך לבנו בלבד
וכמוי־כ בחינוך מהתאוות נו בתוך לבנו .18 .דרשב״י וע״ש בהערות .19 .כ״ה בכ״י אחו מע׳ הגי,
ובכמה כ״י ערביים ובשני כ״י מהע׳ ר.נ׳ ובא״א מנין שאם התאוה אדם סופו לחמור וסופו לגזול ת״ל וחסדו כו׳
וב״ד .בזה״ק ל״ת סי׳ י״א ,ועי׳ הל׳ בחינוך שם ובמג״ע רפ״א וגזילה (ע״ל בפתח דבר אות ד׳) ועי׳ מכילתא
דר״י ומכילתא דרשב״י .20 .בו״ר לאנוס ולנזול .21 .מינה ב׳ ,ב׳ .22 .כ״ה בע׳ ובד״ר תתעסק אהבת
הדבר .23 .בא״א ויותר רב ומים ואם יש לו זה וכ״ה בע׳ ואכחר חמן פאן תם לה דלך.
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מצות לא ונעשח

שלקחו ויהיה‘ כבר עבר על שני לאוין **כמו
שביארנו* ואם נמנע ■האיש ההוא מלמכור אותו
או להחליפו לאהבתו בדבר ההוא הנה הוא
יקחהו באונם והכרח ‘להתק אהבת הדבר ההוא
בנפשו ויהיה אז כבר עבר על לא ונגזל *גם בן
•והבן זה הענין בספור אחאב ונבות* הנה
*התבאר לך* ההפרש בין *אמרו לא ונתאוה

ובין *אמרו לא ונחמד___ _ ______.

מצוה רסז שהזהיר תשכיר •מאכול בשעת
עבודתו מן הדבר שיעבוד בו כשיעבוד במחובר
לקרקע והוא אמרו 'וחרמש לא תניף על קמת
רעך אמרו וחרמש לרבות כל בעלי חרמש
ובשעת חרמש כלומר בעת הקציר לא תקצור
לעצמך וכבר נודע כי זה הכתוב בא בשכיר
ושאמרו כי תבא ירצה בו כשנכנסת שכיר כמו
"" שאמר התרגום ארי וזונגר •ובשביעי במציעא•
אמרו אלו אוכלין מן התורה העושה במחובר
לקרקע בשעת גמר מלאכה ושם התבארו משפטי
מצור .זו.
מצוה רסח שהזהיר השכיר •'שלא לקחת
מן האוכל שיעבוד בו יותר מאכילתו והוא אמרו
“ואכלת ענבים כנפשך שבעו ואל כליך לא תתן
וכבר התבארו משפטי מצוה זו בשביעי ממציעא
ושם התבאר מה מותר לו לאכול ומה שאין לו
רשות שיאכל ואם יאכלנו יהיה עובר על *אמרו
ואל כליך לא תתן.

המצות

מצוה רסט שהזהירנו מהתעלם מן האבדה
אבל נקמה ונחזירה לבעליה והוא אמרו ■ילא
תוכל להתעלם וכבר בארנו אמרם במכילתא
בענין האבדה נמצינו למדין שהוא עובר על
עשה ועל לא תעשה ולשון הגמרא" השבת
אבדה עשה ולא תעשה הוא ובמשנה תורה כפל
האזהרה בזה הענין ובא בו לאו *נפרד והוא
אמרו “לא תראה את שור אחיך או את שיו
נדחים והתעלמת מהם ובספרי לא תראה מצות
לא תעשה ולהלן הוא אומר "כי תפגע וגו׳ השב
תשיבנו לו מצות עשה ובבר התבארו משפטי
מצוד .זו בשני ממציעא.

מצוה רע שהזהירנו מהניח הנבוך במשאו
"ולחוץ בדרך אבל נעזור אותו ונפרוק ממנו
עד "שיתוקן לשאת אותו ונגביה עמו משאו אם
על גבו או על בהמתו כמו שהתבאר "במשפטי
מצוד .זו והוא אמרו "וחדלת מעזב לו עזב תעזב
עמו ולשון מכילתא וחדלת מעזב לו עזוב תעזב
עמו נמצינו למדין שהוא עובר על עשה ועל
לא תעשה וכבר בא גם כן לאו נפרד בזה הענין
"והוא אמרו במשנה תורה לא תראה את חמור
‘*אחיך ובספרי לא תראה את חמור אחיך מצות
לא תעשה ולהלן הוא אומר כי תראה חמור
**שנאך מצות עשה וכבר התבארו משפטי מצוד.
זו בשני ממציעא.

 .1בד״ר ויהיה שלו כבר .2 .כ״ה בא״א ,ובזך 1,1׳ ועוד כ״י ע׳ שבארו •3 .בד הב׳ לי׳ האיש
ההוא ובא״א חבירו ,ובכ״י ד דלך .4 .בד״ר בחזק אהבתו בדבר ההוא בנפשו עובר ,ובא״א מפגי שהתישבה
אהבת הדבר ההוא בנפשו ויהיה עובר .5 .בא׳־א ובהון זה העניו במעשה ועי׳ בפ״א ממילה הי״א צא ולמד
ממעשה אחאב ונבות .6 .בד״ר מעבוד .ד .דברים כ״ג ,כ״ו •8 .בו״ר וכן במציעא .9 .ד׳ פ״ז.
 .10בחינוך סי׳ תקע״ז מלקחת ממה שיעבוד בו יותר על אכילתו ,ובא״א מלקחת משל השוכר אותו יותר
מכדי אכילתו ובע׳ מן מאל אלדי יסתכדמה ואיד עלי אכלה .11 .דברים כ״ג ,כ״ה .12 .דברים כ״ב ,ג׳.
 .13עי׳ ב׳־מ ד׳ ל״ב ,וברש” שם אבדה עשה ול״ת היא ,וברי״ף בענין מגא שק או קופה כו׳ והא השבת אבדה
נמי עשה ול״ת ,ובע׳ וא״א וא־׳ת כי״ל השב אבדה וכן לעיל מ״ע ר״ד בא״א וא״ת כי״ל השב אבדה עשה הוא.
 .14שם כ״ב ,א׳ .15 .שמות כ״ג ,ד׳ ,ובג׳ השב תשיבם .16 .כ״ד ,בע׳ ,ובג׳ לחוץ רובץ ,ובא״א מלעזוב
הרובץ במשאו בורך .17 .בד״ר שיתקן לשאת אותו ולהגביהו ומגביה עמו ,ובא״א ונפרוק מעליו עד שיתקן
משאו ונטען עמו או על גבו ,בע׳ אלי אל ינצלח חמלה ונרפע מעה חמלה ,ובחינוך סי׳ חק״ו אבל נעזרהו ונקים
עסו בהמתו ונעמד שם עד שיתקן משאו או על גבו .18 .כ*ד ,בכ״י ערביים ,ובע׳ הג׳ וא׳׳א שנתבאר בזאת
המצוד״ ובד־׳ר שהתבאר במשנה תורד .19 -שמות כ״ג ,ה׳ .20 .בד״ר בזה העניו באמרו לא תראה ,והנה
נ״ל מאחר דלא מצינו לאו נפרד גבי פריקה וטעינה רק זה בלבד .ואע״ג ובמכילתא בפ׳ משפטים מרמז בתיבת
וחולת ג״כ מל־׳ת ,מכ״ם הואיל ולא מיקרי ל״ת גמורה בכהאי לישנא כנודע ,לכן ס־׳ל להרמב״ם אע־ג דפריקה
וטעינה ב׳ מ״ע הן כמ״ש לעיל בם־ע ,מכ״מ אין למנות האזהרות שבהן כ״א מל״ת אחת ,מאחר דלא מציגו לאו
מפורש בתרווייהו ולכן כלל הרמב״ם בלשונו כאן אזהרת שתיהן במל״ת זו ,אך לכאו׳ קשה למה כתבה התורה
הלאו מפורש דלא תראה גבי סעינה דקיי״ל שהיא בשכר כרבנן דסליגי על ר״ש בב״מ (דף ל״ב) ולפ״ז לפעמים
אינו עובר על אזהרה כשתהי׳ בחנם הו״ל למכתב הלאו מפורש דלא תראה גבי פריקה שהיא בחנם וחייב בה בכל
אופן ויתכן וגם בטעינה חייב עכ״פ כשרואה שצריך לכך אלא דיוכל להוציא ממנו בדיינים שכרו אח״כ אם
לא ירצה לשלם לו משא״ב סריקה דא״צ לשלם כלום אבל אינו נפטר מטעינה בטענה לומר לו שאינו מסייע
לו לטעון עד שישלם לו שכרו בתחילה או שיבטיחו לשלם עכ״פ ,ולכן הוצרך לאשמעינןהלאו ולא תראה
כו׳ בטעינה דוקא שאינו נפטר בטענה הנ-ל מטעינה אך הוא מוזהר בלא תראה כו׳ אלא שיוכל להוציא אח״כ
שכרו בדיינים .21 .כ״ה בע׳ זע׳ ובא״א ,ובד״ר ובא״ת כי״ל ובכ״י ערביים חמור שונאך ואין פסוק כזה
במשנה תורה (בד״ר חסר במשנה תורד ,),ועי׳ בספרי עם מ״ע שנמצא באיזה כ״י בספרינוסחא מוסעת זו.
 .22בג׳ ובע׳ ובא״א אחיך וט״ם הוא ,ובו״ר כתוב כי תראה זו מ״ע וכ״ד .בכמה כ״י ע׳.
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לא היה פסולים כלל בעת הגדה כקושית מהרי" ט ,זה אינו
דהא אם עדי הכת שבאו בראשונה הם המשקרים הרי הם
היו צריכין להעיד מחדש ,ואם כן כבר נפסלו משעת הגדה
הראשונה ,ועכשיו כבר הם פסולים ועומדים ושפיר הוי
נמצא אחד מהן קרוב או פסול .ואף דאין זה ודאי דעדי
כת הראשונה הם המשקרים ,דדילמא הכת הב׳ היא המשקרת
והם לא נצרכו לחזור ולהעיד ,כיון דהיה דרישה וחקירה
מיד בפעם הראשון ,ואם כן ממילא לא נפסלו הכשרים,
משום שבשעת הגדת המשקרים אכתי כשרים הי׳ כשיטת
הסגן ,מכל מקום מספק אי אפשר להוציא ממון ,ושפיר
הקשו התוס׳ דנימא נמצא אתת מהן קרוב או פסול ,ודברי
הסגן נכונים.
זה תירצו התום׳ ,דמיירי דאתי למחזי ,ואץ הפירוש
דשתי הכתות אתי למחזי כהבנת השער המשפט רק
דהכת הראשונה אתי למחזי ,וא״כ ממה נפשך עדותן קיימת
דאם הראשונה היא המשקרת והיו פסולים בהגדת השניה,
מכל מקום אין עדות כת השניה מתבטל על ידם כיון דהם
למחזי אתי ,וכת השניה לאסהודי ,ואם כת השניה היא
המשקרת גם כן לא נתבטל עדות הראשונה דהא כת שניה
אינה מעידה רק פעם אחת ,ולא הוי פסולים בשעת הגדה
כלל כשיטת הסגן ,וממילא אינה פוסלת האחרים ,ושפיר
אמרינן דעדותן קיימת ולק״מ על הש״ך ודו״ק כי נכון
הוא על דרך הפלפול.
והנני דושת״ה באה״ר.

ואץ לאחת עדיפות על חברתה כגון ששניהן באמנות מן
התורה ,או שניהן אינן נאמנות אלא מדרבנן משום נעילת
דלת או משום עיגונא אקילו בה רבנן ,אז הוי דינא דתרי
ותרי דהוי ספק כיון דשתי הכתות שקולין אבל היכא שכת
אחת נאמנת מן התורה כשאר עדים ,וכת השניה עיקר
נאמנותה אינה אלא מדרבנן משום בעילת דלת וכהאי גוונא
אז הכת השניה כמאן דליתנייהו ,והראשונה נאמנים לגמרי.
יקשה הרי אבן קיי״ל דבדיני ממונות א״צ דרישה
וחקירה ,כדי שלא תנעל דלת בפני לוין ,כמבואר
ביבמות קכ״ב ובכמה דוכתי ,ורק היכא דהוי דין מרומה
כדאיתא בסנהדרין פרק אחד דיני ממונות ,שיש עדים אחרים
שמכחישין אותן ,כמבואר בבית שמואל סימן מ״ב עיי״ש.
אם כן בחזי אנן ,הכת הראשונה שבאה לפני בית דין להעיד
על מנה או מאתיים הרי קבלו הבית דין עדותן בלי דרישה
‘ וחקירה דהא דיני ממונות א״צ דרישה וחקירה ,אמנם
כשבאה כת השניה לבית דין בזה בודאי דבעי דרישה
וחקירה ,כיון דהם מוכחשין ועומדין מכת הראשונה והוי
דין מרומה ,וממילא דקבלו הב״ד עדותן בדרישה וחקירה,
ונמצא דכת הראשונה נתקבלה בלא דרישה וחקירה ,ואינה
נאמנת אלא מדרבנן משום נעילת דלת ,וכת השניה נתקבלה
בדרישה וחקירה ונאמנין מן התורה ,כשאר עדים כשרים,
וממילא לפי סברת ההפלאה כת הראשונה אינה נאמנת
כלל ,וכת השניה נאמנת לגמרי ,ואמאי סבירא להו לב״ה
דאינם נאמנין רק על מנה ,והיא הערה מושכלת*.
זה צריך לומר דבכל כי האי גוונא היו בית דין
מקבלים עדות כת הראשונה עוד הפעם בדרישה
וחקירה ,כדי שלא תהא לאחת עדיפות על חברתה ,וע״כ
,שפיר הוי תרי ותרי ,והארכתי בזה לברר דלא שייך בזה
לומר עביד אינש לאחזוקי דיבורא ,עיין לעיל סימן הקודם.
ומעתה מיושב לנכון שיטת הרב סגן הכהנים ,דשפיר הקשו
התום׳ דנימא נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטילה,
דכיון דכת אחת משקרת בודאי ונפסלה ממילא גם השניה
פסולה משום דבצטרפו יחד בהגדה .ואף דלשיטת סגן
הכהנים לא נפסלה כת המשקרים רק אחר הגדתן ,ואם כן
לא נצטרפו הכשרים עם פסולים בשעת הגדה ,דהפסולים

גיה״ק השגתי.
דבר המשפט שבין ה״ר טובי׳ גוטמאן ושכגגדו הר״ז,
בענין חזקת שכירות בתים ,שה״ר טובי׳ היה לו
בשכירות בית־מלון־אורחים מנכרי אחד ,ששכרו מאדון
העיר ועתה נמכר הבית לאדון אחר ,והלך הר״ז ושכרו
מאדון השני ,ותובע הר׳ טובי׳ את השוכר ,שהשיג גבולו,

אפשר לומר דאעפ״י שנתקבלה העדות בלי דרישה וחקירה,
אין גריעותא בנאמנות! מה״ת ,דגוף המעשה שמעידין עליו,
סומבין עליהן מה״ת ,אעפ״י שלא נחקרה עדותן כפי שתקגו
חכמים שאין צורך בדו״ח בדיני ממונות .וכן מבואר בשו״ת
חמדת שלמה אדי״ע סימן ב״ב ,שכתב וז״ל ,דודאי לפי דין תורה
דאין מקבלין עדות בלי דו״ח ,צריד דו״ח כדי לעמוד על עיקר
אמיתת הדבר ,יכל זמן שלא נחקרה עדותן ,יכולים לומר מבודים
היינו וכו׳ ,אבל עכשיו דתיקנו חכמים לקבל העדות בלי דו״ח
ולסמוך על דבריהם ,נראה פשוט ,אם העידו שקר עברו על לא

תענה ונפסלו לעדות ,ע״כ י״ל דהוי עכשיו עדות דאירייתא ,ושוב
אין יכולים להיות חוזרים ומגידים.
וכן מבואר גם בספר יד דוד פ״ד מהל׳ אישות אות קמ״ד:
ולי נראה לומר דבר חדש ,דהרמב״ם במנין המצוות מ״ע קע״ט
מנה מצור .מיוחדת שמחויב הבי״ד לחקור ולדרוש את העדים,
א״כ מוכח דאין זה מגדר העדות שלא יהיו העדים נאמנים בלא
דו״ח ,רק היא חובת בי״ד ,ואם הבי״ד עברו על המצוה ולא דרשו
העדים ופסקו הדיו ע״י אמירתם ,אף שחסרו המצוה ,דינם דין,
והעדות היא מדאורייתא עכ״ד.
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שהי׳ מוחזק זה עשר שנים לשכור בית זה עכ״ל ,ופקדת
עלי לעיין בזה.
הנה בדק חזקת שכירות בתים ,מבואר ברמ״א סימן רל״ז
סעיף א׳ ,שהוא חרם דרביגו גרשום ,שלא להשיג גבול
בשכירות בתים מן העכו״ם .אמנם הדברי חיים ח״ב חו״מ
סימן מ״ד הביא דברי מהרש״ל בתשובה סימן ל״ו דלא
קיבלו במדינתיגו את החרם דרבינו גרשום ,וגם הרמ״א לא
החליט הדבר ,וכן כתב שם בתשובה סימן מ״ה ,והוכיח
בראיות דבמדינתינו לא קבלו עליהם את החרם דרביגו
גרשום בענין שכירות בתים.

והנה

מה שכתב דהרמ״א לא החליט הדבר ,היינו משום
שכתב ויש אומרים ומשמע דלא ברירא ליה .אך
באמת כבר עמד בזה החת״ס חו״מ סימן ק״ד הובא בפתחי
תשובה ס״ק ד׳ והעלה דהא דכתב הרמ״א בלשון יש מי
שאומר קאי על מה שהוסיף הרמ״א שם ,והוא הד? במקום
שנהגו לשכור הלואר ,מן העכו״ם ,שמקור דק זה הוא
םהר״מ פדואה ,על זה כתב יש מי שאומר ,אבל חרם דרבינו
גרשום לענק שכירות בתים פשיטא לי׳ דגם במדיגתיגו
קבלו החרם ,ועיק בד״ח שם סימן מ״ב שכתב ,דמדברי
הרמ״א משמע דגם במדינתינו קבלו החרם דרבינו גרשום
עיי״ש ,שכפי הנראה הד״ח בעצמו לא ברירא ליה אי
קבלו חרם דרבינו גרשום במדינתינו ,וסותר עצמו מתשובה
אהת לשניה.

ולדעתי

יש לעורר בזה מטעמא אחריגא ,דהרי הנה״מ
בסימן רל״ז הנ״ל הקשה ,למה לי כלל התקנה
_ והחרם דרבינו גרשום שלא להסיג גבול בשכירות בתים,
הרי מדינא אסור להשני לשכור הבית ,דהראשון הוא בר
מצרא כמבואר בט״ז סימן קע״ה סעיף נ״ט ,ובשכירות
אף בעכו״ם שייך דינא דבר מצרא דלא שייך אריא אברחי׳
וכר ,ולמה לי התקנה כלל ,ותירץ שם הנה״מ ,לפי מה
שכתב הב״י בסימן קע״ה ,דאם כלה השכירות ,והשוכר
לא שכר עוד הבית אז מדינא מותר לשני להוסיף דמים
ולשכרו ,כיון דכבר כלה זמנו ,ולא שכרו מחדש ,ועל כן
הוצרך רבינו גרשום להחרים דאף בכהאי גוונא אסור
עייש״ה .ואם כן ממילא לדידן ,אין נפקא מינה כל כך אם
קבלו החרם ,דעל פי רובא דרובא ,המסיג גבול ,שוכרו עוד
טרם שכלה שכירות הראשון ,ובזה בלאו הכי מדינא יכול

לסלקו אף אי ליכא חרם דרבינו גרשום ,ולדינא בלאו הכי
כתב הדברי חיים שם ,דעל כל פנים ממבהגא הוא שלא
להסיג גבול בשכירות בתים ומוציאק מיד המסיג גבול
עיי״ש.

הלכה

ואך

מה שיש לספק בנידון דידן ,כיון דהבית נמכר לאדון
אחר ,אולי לא שייך כלל החרם דרבינו גרשום ,כיון
דנתחלפו הבעלים .והגה הדברי גאונים כלל כ״ו סימן ר
הביא תשובות הרשד״מ חו״מ סימן ויכ״ח ,שכתב בפירוש
דגם בגתחלפו הבעלים ,שהבית נמכר לאחר מכל מקום
החזקה במקומה עומדת ,ושכ״ב הר״ש הלוי והמהרי״ט
בתשובה ,והאריך בזה ,ולבסוף הביא דברי השו״מ ח״א
סימן ל״ג ,שכתב בשם הרדב״ז ח״ג סימן תק״ל ,דכל
שנסתלק האדון הראשון פסקה החזקה ,ואק הרדב״ז לפני
לעיין בו.

ולכאורה

עלה על דעתי ,דהרדב״ז אזיל בזה לשיטתו ,דהנד.
גוף הדין דנתחלפו הבעלים החזקה במקומד.
עומדת צ״ע רב ,דאף דגימא דהישראל השוכר יש לו חזקה
בגוף הבית או הקרקע ועל כן לא איכפת לנו אם נתחלפו
הבעלים או לא ,כיון דגוף הבית לא נשתנה ובמקומו עומד,
מכל מקום הרי כל התקנה והחרם דרבעו גרשום ,לא היה
רק לענק שכירות ,אבל הבא לקנות בית מעכו״ם שישראל
דר בו בשכירות בזה לא היה התקנה כמבואר בתשובות
מהריב״ל ח״ב סימן פ״ט הובא בד״ג הג״ל ,ואם כן העכו״ם
שקנה הבית בהיתר קנהו ,ואף אי היה ישראל בא לפנינו
לשאול אי מותר לו לקנותו היינו מורק לו שמותר לו
לקנות ,ולהוציא הישראל הדר שם מחזקתו ,ואם כן מה פשע
הישראל השני ששכר מאתו הרי בהיתר שכרו ,ואמאי אמריגן
דבנתחלפו הבעלים החזקה במקומה עומדת ועל כרחך צ״ל
דמאן דסבירא ליה דבגתחלפו הבעלים לא נפסקה החזקה,
סבירא ליה באמת דהתקנה והחרם היה גם שלא לקנות
מעכו״ם בית ששראל דר בו ,כמו שהוא באמת דעת המבי״ט
והרש״ך הובא שם ,דהתקנה היתר .שלא לקנות גם ,P
ואם כן הרדב״ז דפסק בתשובה אלף קנ״ט ,דהתקנה לא
היתד .רק על שכירות ,לא על קנק ,על כן לשיטתו שפיר
כתב ,דבנתחלפו הבעלים ,ונסתלק האדק הראשון אבדה
החזקה.

אך

באמת אק לבנות על זה יסוד להלכה ,דהרי הרשד״מ
שממנו מקור הדין דבנתחלפו הבעלים לא פסקה החזקה,
איהו ס״ל דהתקנה לא היתה על קניה רק על שכירות
כמבואר שם בתשובה ,ואמאי סבירא ליה דלא פסקה החזקה
כשנמכר הבית הרי בהיתר קנה העכו״ם ואם כן ליכא
חזקה ,ומוכח דלא תליא בהא כלל אי התקנה היתד ,על קגין
או לא ,ואף אי קנה בהיתר מכל מקום לא אבדה החזקת
והטעם לזה ש לומר ,לפי מה שכתב השו״מ בתשובה

הנ״ל ,להסביר סברת הרשד״ת דלהכי לא נפסקה
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נה

החזקה אף שנתחלפו הבעלים ,משום דכיון דאין בכה הבעלים

ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו ,וכיון דהוא אין לו

הראשונים לדחות הישראל מחזקתו ע״כ גם הבעלים השניים

זכות לסלקו גם השני אין לו הזכות• ולכאורה יש להעיר על

אינם יכולין לדחותו ,משום דמה מכר ראשון לשני כל זכות

זה מדברי התוס׳ ב״מ ל״ה לענק שומא הדר ,דאם הבע״ח

שתבוא לידו ,וכיון דהוא אין לו הזכות לדחותו ,גם השני

מכר ללוקח לא אמרינן שומא הדר ,והקשו התום׳ הרי מה

אין לו הזכות עיי״ש ,ולכן אף שבהיתר קנה השני הבית,

מכר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו ,וכיון דהראשון

מכל מקום החזקה במקומה עומדת וז״ב.

הי׳ מחויב להחזיר גם השני מחויב להחזיר ,ותירצו דכיון

ולדינא בנידון דידן ,לפי המבואר בד״ג שם דדבר זה אי

דגם הראשון לא היה מחויב להחזיר מדיגא רק משום ועשית

בנתחלפו הבעלים לא נפסקה החזקה היא ספיקא

הישר והטוב כמבואר בש״ס ע״כ לא שייך לומר מה מכר

דדינא ,וממילא דספק חרם להחמיר .אולם בדין זה יש
אריכות בדברי הפוסקים ,ושיטת הנוב״י דספק חרם לקולא,

עייש״ה בדבריהם.

דהוא רק מדברי קבלה ,ועיין בד״ח בתשובות הנ״ל ,ובפרט

ואם כן לכאורה גם הכא לא שייך לומר מה מכר דהרי

אי נאמר כהרש״ל דבמדינותינו לא קבלו החרם דרבינו

גם הראשון היה יכול לדחותו ולסלקו מדינא ,ורק

גרשום ורק ממנהגא אם כן בספק ודאי דהוי לקולא לנתבע.
_------ _---------------------------------------------ן

משום החזקה והחרם דר״ג ,אם כן ממילא בשני ,יש לנו
לומר דמותר לדחותו כסברת התום׳ גבי שומא דלא שייך

אולם מה שיש להעיר בזה לפי מה שכתב הרש״ך סימן

מה מכר .אך באמת זה אינו כיון דהחזקה הוא מטעם תקנה.

^קמ״ט ,דאם מדחה הישראל מחזקתו ומוציאי מביתו

הוי חיוב מדינא ,ולא דמי לשומא ,דהתם אינו רק משום

עבר על לאו דלא תחמוד .ולכאורה צריך להבין לפי זה ,למה

ועשית הישר והטוב וז״פ בסברא ,ולכך גם בנתחלפו הבעלים

הוצרך רביגו גרשום לחרם ,הרי איכא איסור תורה דלא

לא פסקה החזקה ,דהראשון אינו יכול לסלקו מדינא ,ואם

תחמוד ,אך באמת לא קשה מידי דלא תחמוד שייך רק

סלקו מחויב להחזירו ,וממילא גם השני מחויב להחזירו.

בחומד דבר שהוא של אחרים ,ואם כן הכא קודם החזקה,

הרי אק להשוכר שום קנין בהבית שנאמר עליו שהוא

וכל זה ניחא אי חיוב החזרה הוא משום התקנה ,דהוא חיוב

שייך לו ,ואחר החומדו עובר בלא תחמוד ,ורק על ידי

מדינא שייך לומר מה מכר ראשון לשני וכו׳ ,אבל

התקנה והחרם יש לו החזקה וחזקה זו הוי כקרקע כמו שב׳

אי לא יהיה שום תקנה לזה ,ורק דמחויב להחזירו משום

המהרי״ט ז״ל בתשובה ,וע״כ כשמוציאו מן הבית עבר על

דינא דבר מצרא ,הרי דינא דבר מצרא ג״כ אינו אלא משום

לא תחמוד ,דהרי הוא חומד דבר השייך לחבירו ,היינו

ועשית הישר והטוב ,ואם כן הוי דומיא דשומא ממש ,ואם

החזקה שהוא כקרקע ,ושפיר הוצרך רבינו גרשום לתקן,

כן לא שייך לומר מה מכר ראשון לשני ,דהרי גם הראשון

דבלא התקנה ליכא דררא דלא תחמוד ,אמנם אחרי החזקה,

אינו מחויב להחזירו מדינא רק משום עשיית ישר וטוב

שוב הוי איסור תורה ,וממילא בספק אמרינן ספיקא

כסברת התום׳ ,ונמצא דבנתזזלפו הבעלים נפסקה החזקה,

דאורייתא לחומרא.

ושפיר הוצרך רבינו גרשום לתקן ,כדי שגם בנתחלפו

ובזה היה מקום לישב קושית הנתיבות הנ״ל למה לרגמ״ה
לתקנה וחרם ,הרי בלאו הכי אסור מדינא לשכור

הבית משום דינא דבר מצרא ,ולהג "ל הדבר נכון ,דהרי

מבואר בסי׳ קע״ה סמ״ה דבספק אזלינן לקולא לקונה ,ולא
לבן המיצר ,ואם כן בלי תקנת ר״ג היה הדין בספק דאזלינן

הבעלים אל תאבד החזקה ,ויהיה אסור להשיג גבולו ,ומיושב
קושית הנתיבות בטוב טעם .ודו״ק .ולפי זה יהיה ראיה

לשיטת המהרשד״ם ודעימיה ,דגם בנמכר הבית לא אבד

החזקה ,כיון דכל עיקר תקנת ר״ג לא היתד ,רק לענק
נתחלפו ,דבלא נתחלפו הבעלים ,בלאו הכי איכא איסור

מדינא דבר מצרא.

לקולא ,אבל על ידי תקנת רבינו גרשום דיש חזקה בהבית
או הקרקע ממילא דהוי איסור תורה מלאו דלא תחמוד

וספיקא דאורייתא לחומרא.
ועל דרך

הפלפול

יש לומר דבר נחמד בישוב קושית

הנתיבות הנ״ל דהנה כבר הבאתי לעיל דברי השו״מ,
בטעמא דגם בנתחלפו הבעלים החזקה במקומה עומדת,
דהוא משום דכיון דהאדון הראשון אק בכחו לדחות הישראל
מחזקתו ,גם השני שקנה ממנו אינו יכול לדחותו דמה מכר

והנה ראיתי בד״ק ,שכתבת לדון בזה ,דכיון דמדינא

דמלכותא כשקונה הבית נפקע השכירות ,אם כן הוי
כאלו כלתה השכירות ,וממילא דפקעה החזקה ,ורמזת לדברי
הרדב״ז ח״ד סימן ל״ג ,ולדברי השו״מ מהד״ק סימן ל״ג.

הנה עיינתי בתשובות שו״מ ,ושם השאלה בישראל ששכר

השמרים מנכרי אחד שהיה לו ברייאהויז בשכירות
מאדון הכפר ,וכשכלתה שכירות הנכרי ,הלך ישראל אחר
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ביאור הטעם שלא עבר אאע״ה על לא תחמוד בקניית שדה עפרון
וידכר אתם לאמר אם יש את נפשכם לקבר את מתי מלפני שמעוני ופגעו
לי בעפרון בן צחר וגו׳ (כ״ג ח׳4
jהי׳ ח 4567נ7ב

יש לעיין מדוע לא עבר אברהם על איסור דלא תחמוד במה שביקש מבני חת להפציר
בעפרון למכור לו את מערת המכפלה ,דהא כתב הרמב״ם (הל׳ נזלה ואבדה פ״א ה״ט):
כל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו או כל דבר שאפשר לו שיקנהו
ממנו והכביד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו ,אע״פ שנתן לו דמים רבים ,הרי
זה עובר בלא תעשה שנאמר (שמות כ׳ ט״ז) לא תחמוד .עכ״לא .ויתירה מזו ,הרי אברהם
הנפש החוטאת היא תמות (ראה ירושלמי
מכות פ״ב ה״ו ,ילקו״ש יחזקאל רמז שנ״ח),
משום דגם הם מקיימים רצון השי״ת בלא
טעם ושכל( .ראה ספר כתר תורה להג״ר
יצחק יהודה זצ״ל מ״מ דק״ק וילקאמיר ,שער
ב׳ אות ז׳) .ובזה יל״פ מדרש פליאה המובא
בבני יששכר מאמרי חודש תשרי (מאמר ב׳
אות כ״ז ,בשם ספר כסא דוד להחיד״א):
בשעה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו
אמר רבש״ע תן לבני עשרת ימי תשובה.
[ועי״ע בעה״ט (כ״ב ד׳) שבזכות העקידה
זכו ישראל לתשובה].
וכבר עמד בזה החתם סופר (ד״ה
א.
ופגעו לי) .עי״ש .שו״ר בספר אשל אברהם
(אסופת חידושים עה״ת מזקני הגאון הגדול
בדורו מו״ה אברהם ברודא זצ״ל ,ת״א
חש״ס> בפרשתנו שכתב :והנה הקשו
המפרשים היאך הרבה אברהם להפציר

בעפרון שימכור לו את מערת המכפלה,
והא עבר אלאו דלא תחמוד .עכ״ל.
ונראה דלדעת התוס׳ בסנהדרין (כ״ה:
ד״ה מעיקרא ,בתי׳ הראשון) דכי יהיב דמי
ליכא לאו דחימוד לק״מ .אבל ברמב״ם
מפורש "אע״פ שנתן לו דמים רבים" ,וכן
דעת רוב הראשונים.
והנה לפמש״כ המהר״ל בגור אריה פר׳
ויגש (מ״ו י׳) דהאבות קיימו רק מצוות
עשה אך מצוות לא תעשה שעתידה תורה
לאסור לא קיימו ,לכאורה לא קשה .אך
באמת מבואר בספר החינוך (מצוה תט״ז)
שגם בני נח מצווים על איסור לא תחמוד
ולא תתאוה "לפי שהיא ענף למצות גזל
שהיא אחת מן השבע מצוות שנצטוו
עליהם כל בני העולם" .וא״כ בלא״ה היה
מחוייב בלא תחמוד[ .ועי״ע רשב״ם (כ״ו
ה׳) דמצוות השכליות כגון גזל ועריות
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היה איש נכבד שאי אפשר היה להשיבו ריקם ,וכמ״ש (פס׳ ו׳) "נשיא אלהים אתה בתוכנו
וגו׳ איש ממנו את קברו לא יכלה ממך׳ ,וכתב רבנו יונה בשעת תשובה (שער ג׳ אות מ״ג):
והחומד לקחת כל חפץ והוא איש נכבד שאם ישאל שאלה אור פניו לא יפילון ,אסור
לשאול מעם רעהו מקח או מתת בלתי אם ידע כי נתון יתן לו בנפש חפצה ולא ירע
לבבו בתתו לו .עכ״ל .ומבואר בדבריו דאיש נכבד אף אם אינו מפציר במוכר אלא
ששואלו על המקח ,עובר בלא תחמוד ,אא״כ יודע בו שיתננו לו בנפש חפיצה?
וי״ל עפמש״כ רש״י עה״פ גר ותושב אנכי עמכם (פסוק ד׳) :ומ״א אם תרצו הריני גר
ואם לאו אהיה תושב ואטלנה מן הדין שא״ל הקב״ה לזרעך אתן את הארץ הזאת.
ע״כג .ומבואר בזה דמדינא היה השדה של אברהם ,אלא שמ״מ נהג במידת חסדו וקנאו
בכסף מלא ,שלא יהיה נראה כגוזלוי .ואם כן לא היה שייך בזה כלל איסור דלא תחמוד.
וכ״כ בליקוטי יהודה כאן בשם בעל האמרי אמת מגור זצ״ל.
עוד כתב שם דהוי כעין חמדה דאורייתא דשרי .וציין שם לזוה״ק (ח״ב צ״ג .):וז״ל
הזוה״ק :לא תחמד לא פסיק טעמא כלל ,ואי תימא אפילו חמודא דאורייתא אסיר
כיון דלא פסקא ,תא חזי ,בכלהו עבדת אורייתא כלל ובהאי עבדת פרט ,בית רעך שדהו
וחימוד ודינין ,כולם היו נוהגין קודם מתן
תורה] .שוב עיינתי בדברי המהר״ל שם
וראיתי שכתב דאף ששאר האבות לא היו
מקיימים מצוות לא תעשה מ״מ אברהם
שאליו ראויה כל התורה כולה היה מקיים
מצות עשה ומצות לא תעשה .וכ״כ בס׳
תפארת ישראל פרק כ׳.
ב .ואין לומר שאאע״ה ידע שעפרון יתן
לו בנפש הפיצה ,דהא מבואר ברמב״ן
ובספורנו שאברהם הוצרך לבקש מאנשי
העיר שיפגעו בעבורו כי לא היה נאות
לעפרק למכור נחלת אבותיו.
ג .וראה מש״כ החזקתי בביאור דבריו:
פירש״י ואם לאו אטלנה מן הדין .וא״ת
הרי בפרשת לך לך גבי והכנעני והפרזי אז
יושב בארץ פירש״י עדיין לא היה לאברהם
חלק בארץ .שעדיין לא היה לאברהם זרע

וכתיב לזרעך אתן את הארץ הזאת ,אבל
עכשיו בפרשת חיי נולד יצחק והיה לו
חלק בארץ .ע״כ .וכ״כ הרא״ם .ועי׳ פרשת
דרכים דרוש ט׳ .והחתם סופר בתו״מ פר׳
לך (ז־״ה אחרי הפרד) כתב דבמלחמת
אברהם נגד המלכים "כשרדף אברהם
אחריהם וכבשום הרי קנה כל אח
ישראל" .ועי״ש שכתב דהיינו דאמר
אברהם לבני חת גר ותושב אנכי עמכם,
דפירש״י שאם לא תתנו לי אקח בדין.
ואפשר שבזה יבואר לשק המדרש
ד.
(ב״ר נ״ח ח׳) שכל מי שמברר מקחו של
צדיק וכר ,הנאמר גבי בני חת ,כי הם רק
בררו את מקחו שכבר היה שלו .ועי׳
תוספות השלם עה״פ (כ״ג כ׳) ויקם השדה
וגו׳ (אות ד׳) ,שכל מי שמברר מקחו של
צדיק ומזמן לו חלקו וכר.

עטרת שלום <שמן ששון>  -בראשית פריד ,משה יהודה בן צבי  -אברהם אבלי בן חיים הלוי גומבינר עמוד מס (302הודפס ע״י תכנת

עטרת

חיי שרה

r

קעא

ועבדו וגו׳ ,בכל מילי דעלמא ,אבל אורייתא איהי חמודה תדיר ,שעשועים ,גנזי דחיי
ארכא דיומין בעלמא דין ובעלמא דאתי .ע״כ .ונראה שהבין בכוונת הזוה״ק דכל חפצא
של מצוה מותר לחמוד.

אך ראה בשו״ת דברי יציב (חו״מ סי׳ ס״ה) שכתב :ועכ״פ רק בכה״ג דתורה דאיכא מיעוטא
וכו׳ ,אבל בחושק חפץ של מצוה של חבירו ,על זה אין לנו מיעוט ובכלל הלאו
הוא ,דאין נפקותא לאיזה צורך חושק לחפץ ההוא .עכ״ל .גם בשו״ת בצל החכמה (ח״ג
סי׳ מ״ס האריך להוכיח דאיסור לא תחמוד נאמר גם בחפצי מצוה .אך עי״ש שהביא
מספר תולדות שמואל (מצות ל״ח) דמפרש דהזוה״ק מיירי במי שרוצה לקיים איזו מצוה
כגון לולב תפילין ציצית וכדו׳ והחפץ של מצוה אינו מצוי רק ביד אחד שאין רצונו
למוכרו ,לזה קאמר שמותר לחמוד ולעשות השתדלות עד שיתרצה הלה למוכרו כיון
שאינו חומד בעצם החפץ ,דכוונתו רק לקיים בו מצות השי״ת .ע״כה .ולפ״ז מיושב מדוע
לא עבר אאע״ה בלא תחמוד ,וכמ״ש האמרי אמת .אך עי״ש בשו״ת בצל החכמה שדחה
דבריו.

ובאופן אחר יש ליישב מה שלא עבר אאע״ה בלא תחמוד ,על פי המבואר במנחת
חינוך (מצות ל״ח אות ח׳) שישראל החומד חפץ של עכו״ם אינו עובר בלא תחמוד.
ח״ל :ונראה פשוט דאם חמד מגוי אינו עובר בלאו הזה ,כי רעך כתיב והוא למעוטי גוי
בכמה מקומות בש״ס ,הכא נמי .עכ״לי .ולפ״ז לא קשה מידיי.
ה .ובשו״ת דברי יציב שם הביא מספר
רב ברכות (דף צ״ב) שמסתפק אם ראה ספר
אחד אצל חברו וחמד אותו לקנותו בעבור
ללמוד ,אם עובר בזה אלא תחמוד .ואת״ל
דאסור מסתפק אם מתאוה וחומד ביתו של
ראובן לקנותו בעבור להקדישו לעשותו
ביהכ״נ ,וכתב שבנידון זה מותר .ועי״ש
בדברי יציב מש״כ על דבריו.
ו .ובשו״ת בצל החכמה (ח״ג סי׳ מ״ח)
הביא כן בשם הרבה פוסקים .אך הביא
דהפמ״ג (או״ח סי' תר״ד מש״ז סק״א)
משאיר בצ״ע אם שייך לא תחמוד בשל
עכו״ם .וביאר "דאף דכתיב רעך מספק״ל
להפמ״ג דאולי לא ממעטינן מרעך רק

הקדש אבל לא עכו״ם" .ויצויין למש״ב
רבנו בחיי בפר׳ יתרו עה״פ (שמות כ׳ י״ג)
לא תענה ברעך עד שקר" ,לא אמר באחיך
כמשפט הכתובים לא תשיך לאחיך ,לכל
אבדת אחיך וכיו״ב ,כי שם אנו דורשים
אחיך ולא עכו״ם וכאן הזהיר אפילו על
העכו״ם" .ומבואר בדבריו דרעך לא ממעט
עכו״ם[ .אך להעיר דלכאורה יש לזה
סתירה מדבריו בפר׳ בא עה״פ (שמות י״א
ב׳) וישאלו איש מאת רעהו .עי״ש].
וכך השיב לי הגר״ח קניבסקי
ז.
שליט״א על השאלה מדוע לא עבר אאע״ה
על לא תחמוד :לא תחמוד בית רעך כתיב,
ולא גוי .עכ״ל.
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קעב

עכ| נ

חיי שרה

שלום

ואולי י״ל עוד עפמש״ב בשו״ת ארץ צבי (סי׳ ג׳ אות ח בשם בעל האמרי אמת מגור זצ״ל
דבמתנה ליכא לא תחמוד ,ורבנו יונה שכתב חש לא תחמוד במתנה הוא דעת
יחיד .ובסי׳ ד׳ מובא שכך סבר גם בעל השפת אמת זצ״ל .ואף שהקשה על זה סובא,
סיים דלענין הלכה אין להסתפק בזה כלל ובוודאי דבריהם הקדושים דברי אלקים חיים.
והנה האוה״ח (פס׳ ט׳) דייק דאברהם אמר "ויתן לי" ,לשון מתנה .עי״ש .ובתוספות השלם
כתב :ויתן לי ,ויתננה לי ,שיחשוב אותה במתנה [אף] אם בכסף מלא אקחנה ממנו ,ועל
כן לא הזכיר לשון קניה .ע״כ .וכעי״ז כתב הרמב״ן .ולפמשנ״ת יתכן שלכך דקדק אברהם
ואמר לשון של מתנה ,דבזה ליכא לא תחמוד .ויל״ע בזה.

בכל  -שעשה ישמעאל תשובה
ואברהם זקן בא בימים וה׳ ברך את אברהם גכל .ויאמר אכרדזם אל עכדו
וגו׳ (כ״ד א׳ ב׳).

איתא במדרש (ב״ר נ״ט ז׳) :בכל  -שעשה ישמעאל תשובה בחייו .וכן אמרו בבבא בתרא
(ט״ז :):מאי בכל וכו׳ ד״א שעשה ישמעאל תשובה בימיו .והקשה בספר יעלת חן
בפרשתנו (אות י״א) :ויש לדקדק מה ענין זה שעשה ישמעאל תשובה לכאן שרוצה להשיא
את יצחק .ע״כ.

ויתכן לומר בזה בהקדם מה שכתבו המפרשים בביאור מה שאמרו במדרש שם :בכל
 רב יודן אמר שנתן לו נקבה .וכ״ה בב״ב שם :מאי בכל וכו׳ ר׳ יהודה אומרווהנה תי׳ זה אתי שפיר דוקא אם היה
לאברהם דין ישראל ,דאל״ה הא ב״נ בב״נ
עובר בלא תחמוד ,כמובא לעיל מדברי
החינוך .אך נראה דיש לתרץ בד״ז גם אם
נימא שהיה לו דין ב״נ .דהנה בשו״ת בצל
החכמה (ח״ג סי׳ מ״ו) דן אם הכתוב לרעך
ממעט של שותפים ,וכתב (אות ב׳) עפ״ד
רש״י בחולין (קל״ה .ד״ה למעוטי ושם ע״ב
ד״ה ישראל) דאינו ממעט שותפות
דישראל ,רכל ישראל נקראים בלשון יחיד,

אבל שותפות דעכו״ם אכן ממעט .ועי״ע
שם אות ה׳ .והנה במושב זקנים ריש
הפרשה ,ובתום׳ השלם (כ״ג כ׳ ,אות ה׳)
איתא דהשדה היה שייך למלכות ,שכל
שמלך עליהם היה שולט בו ואוכלו ,לכן
הוצרך לקנות מכל בני חת וברשותם.
ונראה לפ״ז דהיה לשדה דין שותפות,
ובעכו״ם ליכא לא תחמוד בשל שותפים.
וכן יש לתרץ לפי הצד בפמ״ג הנ״ל
דישראל בשל עכו״ם עובר בלא תחמוד.
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עדות כזפכת מציעא פרק א
מזרה הורע? דגול כ״כ ?כיון שק אימא רהיא גופה
לקשה דבסנהדרין פ' זה בורר דף כ״ה ע״ב

קא משמע לן ?נא דנשכע כלשון זה ?תכי! ן שנשבע
כלשון זה ? 1ליכא לחיחש להרע לדטריהדכיזן
דלשזן זה יוכן בו אין לי כה פחז? מחציה אלא כולה
סגי בהבי כשלהא לפי שיט? הגמרא כהכרח צריכים.
’"אנו לומר דמ?ני' לאן כפשטה היא ואין זה הלשון
שאמרה המשנה הוא נוסח השכועה שא״כ אין כאן
שבועה כלל דא׳מא על דלי? ליה מש?כע ולפיכך לא
כ?ב הרהק״ם זל אלא לשון המשנה שכל אחד ישבע
שאין לו כה פחו? מחציה• ־השוס דלענין חשש? על
דלי? ליהמש?כע ליכא למיחש דהא משמעין אותו
עלדעתכ״ר• ולעני) חשש? ממג לדיבוריה לי?
לן כה_כיון דחאחר שאין לי כה •פחו? מחציה ולא
קאחר שחציה שלי:
י

*׳□52

לאלר/׳ה

אחריכן ?נא הוסיפו עליהם הגזלכין
"
זהחמסני ן לפוסלן לעדו? מדרבנן ופסקה הרמב״ס
פי' מה' עדו? הלכה ד׳ ועוד יש שם רשעים וכן׳ וכן
כל העוכ' על גזל של דבריה'הרי הזא פסול מדבריה'
כיצד החמסנים והס הלוקחים קרקע אזמטלטלין
•“־שלא ברצון הכעליס אע״פ שנותנים הדמים הדי אלןפסולין מדבריהם וכן' ע*כ וכ״כ הטור ח״מ סימן ל״ר
סיטושס בש״ע סיג ־ ולמה לא יהיו פסוליסק
התורה שהרי עוכרים בלאו דלא ?חמוד • והתו' שם

האי דאהר רחמנא מזדה

מקצת הטענה ישבע וכו'
ע״כ שלש שטעו? לכד הן מן התורה והס הודה
מקצת־ ועד אחד מעידו• ושוחרים• וסימנם שח״ע
ישראל• שומרים• מודה־ עד • והכא כריך חן מזדה
מקצת • ודחי עלה אישתחוטי משתהיט וחייתי עלה
?דע דהכופרכמלוה כשר לעדו' • וממילא אין הוכחה
מי שבועה דעה ח' דה?ם נמי שייך אישתמוטי מההיא
דהכופד במלוה • ואין הוכחה נמי השמע? שוערים •
דשמא פשע ולי? ליה השתא זוזי לפרוע וכח״ש רשי
ד־״ה חשיד כמי ובו׳ דכשלמא אשבזע? שומרין וכן'
איכא למימי וכז' שמא פשע זכו' עיין עלי; • ועיין
ש*ע ח״מ סי׳ פז סז וס*ח כ' מיני שמעו? חייבים מן
ה?ןרה מורה מקצת ועד א' מכחיש! מומרים כל
שמעה ח! ־ן מאל! תג' הט מד״ם זכו' יעש:
*הכי הכופר ככאדון אמאי פסול לעדו?
ע״כ פי' אא״ב לדידי .דאמרי׳לא אחרי'
מג? ובו' והיינו טעמא הרמי בר חמא ניחא דבפקדזן
פסול לעדו? שהרי חשוד הוא ולפי'לעדו? פסול משוס
דהוי רשע השתא חיהא כל זמן שלא הודה עם היו?
שכשיבא לירי שבועה יודה אלא לדידך דאמיתחגו
וטעתא דרמי כר חתא משוס ראממוכא כמי לא חשיד
א״כאמאיפסזל לעדו? כפקדזן הא לא משיד ולאו
 __ ;-------------רשע הוא 1:

י □£אי

׳1

ט' כל החומד עכדז זכו' והככיד עליז רעים והפציר
בז עד שלקחו ממנו אע״פשכתן לו דמים רכים הרי
זה עובר זכו'ע״כ ־ והביא שם ה"ה< איה מגמרא
ז־הכא דפריך והא קא עכר על לאו דלא ?חמוד •
זהטזר ח״מ סימן שנ״ט העתיק דברי הדהב״ם אלן י
זבש״ע סי' הנז' פסק דברי הרמכ״ס קנז' a
9
ט
)<

’

כסנהדרין דףכ*ה ע״ב ד״ה מעיקרא הקשו .זה שם
בגח' ותירצו דלא ?חמוד כלא דמי משמע וההיא
דחציעא אח? הואןה*ק רלא ?חמוד ירעיאינשי
משמעותיה ובלא דמי משמע להז • גס הכ״ח שס
כפ׳ עשירי מה' עדו? תקשה זה כדברי הרמב״ס שם
ותירק בח*ש ה?ו' דלא ?חמוד היינו כלא דחי • וכ״כ
כבז ח״מ סימן ל״ר ס׳ט.״ יתימה על הרב זל ככ״׳ת
היאך י?רז ק לדע' הימב*ס והרי הימב״ס זל ביאר
בפירוש כה׳גזילה כלשון שהזכרתי למעלהדלא
?חמוד היינו אע״פ שנתן לו דמים רבים• ובס׳לחם
משנה שם כה׳ עדו? העיד על הכ״מ כזה ־ והוא ז 5
רצה ל?רץ על הרמב״ס ולא פסלם  6kמדרבנן כעין
?ירק שני של התו' שם כסנהדרין דף כ״ה ע״כ ד״ה
מעיקרא שהוא כדע? הראב*ד זל פ״כ מה' גזילה
דלא עבר אלא ?חמוד אלא היכא דלא אמר רוצה אנ<
אבל כל היכא דאחר רוצה אני אפי׳הרכה עליז רעים
או עשה לז אופן אחר עד שנ?רצה ואחר רוצת אני לא
עבר וסמכו בזה על סוגיא רקמא פ' הכונס דף ס״ב
יעוש * זהרמב״ס זל אעפי שסובר דבדאחר רוצה אני
נחי עובר כמבואר בדבריו כה' ג זי לה שפ?כ והרכה
עליו רעים והפציר כז ומפורש בדברי הרב המגיד שם
דלהרמב״ס רוצה אני עוכר• מ״ח הני מילי כשהככיד
עליו ברעים והפציר בז הרבה אכל כל שפייסו וביישו
ונתרצה לן אינו עובר וכשר לעדו? מן התורה אלו
דבריו זל • ולדידיה כרי?א דסנהדרין דהחחסניס
באומר רוצה אני קיירי שלא בדברי ה?וס׳ שם ב?ירוק
כ׳רחוקמי לה בדלא אמר רוצה אני ולכאורה לדבריה'
פסול חן התורה ופריך הגזלני׳ <ה"ה החמסנים וע״ש
כמהרש*א זל• וגס זה קשה דא-״ב לחה כ?ב הרחב״ס
ס?ם החמסנים והס הלוקחים שלא כרצון הכעל׳ס
והיה צריך לפרש כשלא הרבו עליו רעים שאס עושים
כן פסולים מן התורה וכלא הכיז? כ*ד • ואדרבא
מה״ש שלא בלצון הבעלים מוכיח שעסזק כחי שסרב
הרכה ולא רצה והכבידו עליו רעים• ועוד ק' מההיא
רקמאדףס״ב דקאמרדלא מיקרי חמסן אלאדלא
אמר רוצה אצי ופירשו ה?וס' דאבריתא וחמסנים
קחי זעכ״פכן משמעמהתס דלא מיקרי חמק חי
אמר רוצה אני • והסח״ע כסי' שנ״ט ?יק דלעולס
עובר
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עדות

מסבת מציעא פרק א

ע

ביתוסף

מטחע דאיסודא הוא דאיבא אבל לאז לייבא
1כי ג 65יגיומזזל אג5 5עגין עסו 5עדוי(  65חיגסיל
ע״ב
זאח״כבסיכקב בל החומד עבדו וכו' עד שיקנהו,
השוסרט1עה כרץ ואומר חוקר הוא ואינו חקכדן
עטי דלא מחמוד לאינשי בלא דחי משמע להו( iji
וכו' עד שלקחו וכו' היי זה עובר בלא מחמוד ע*כ •
ניוצאבזס אינו נפסל על ידיהן לעמק כממאי
אלחא דלא מחמוד היינ 1בדמיולאזאיכא אלא ודאי
ההיא דס״ט דהכופה לא מיידי בחומר אלא בכוכה!
'כדברי היחב*ס פ<כ מה' עדות הובא בש״ע ח״מ סי
״׳ד סכ״׳ר • זילא כמזל שס בסנהדרין דף כ״ה ע״ב(
לצערו וההוא הוא רפסזל מדרבנן והיינוהחחסנים
שהזכיר בלע סימן ל״ד סיג ועליהם רמז כאן ואמר
ד״ה מעיקרא 1הכ*מ כל ערוק פי' ובכי סי׳ל״ד ל ט
לעדות
שסוברים דבל היכאשעובר מן המודה נפסל
כמ 1שנק' חבל החומד וקונה אין זה בכלל החמסנים
שנקבאר דינם בסימן ל״ר אלא כיון שעובר בלא
הן המורה אע*פ שאומר סומר ולפיכך הקשו דהא
מחמוד פסול מן המורה י• זא״ש לפי זה ל׳ש הטור
קעגר׳לפי האחת חן המולה ואי משמע להו בלא דחי
ועל הכ״מ יש לממוה בזה שהרי הרחב*ם
מאי •הוי
בסי' ל״ר ס«ט ובג! ן החמסנים שגוזלים משל חברים
שלא ברצונו וטקן לו הרמי' ובו' ע״ב ־ מלש שגוזלי'
פי ב ביאר ובעינן שיעשה העבירה בזדון 61ז יפסל□
חרה שכמוקף עליו ונוטל ממנו לצערו חיירי דאלו
אבל בטועה בדין אינו נפסל והטור בח״מ סימן ל״׳ד
לל׳"ה הביאו והוא זל פסקו שס בש״ע סכ״ד ' מיהו
בחומר ומפייסו למכור לן וקונה מחנו פסול חן
המוס' אפשר.שסוברים שאע״פ שטועה בדין פסול
המורה לפי דברי הרמב״ס בה׳עדוק שהעמיק׳הטןר
רלענין עדות כל .שעובר על לאו של מזרה פסול הוא
בסיחן שלטידלא מחמוד בדמי משמע ־ מיהו משבח'
.
ואעפי שטועה בדין ולא הסד דיני עדומוצןבועה
לה שמוקף עליו ונוטל ממנועי חמדה שנקעצמה
□לב הל1קח באומו חפץ ושפיר מצי למי' לשון שגוזלים
דבר 1ה של טעומ • זמ*׳ש המזל קתא דף ס״ב ד*ה4
חמסן אעפי .שעובר כלא מתמוד ובז' ע״ב היינו
אפי' בחומר ־ ולפי זהבי אמרינן בסנהדרין דף כ״ה
רס"ר׳לומר ,דעזבראבלאחר מירקרגמ׳ כלא דמי.
ע״באבריקא והוסיפו עליהם החמסנים מעיקרא
סבור דחי קא יהיב אקראי בעלמא הוה כיון דחוי
משמע ס1בריס המול שס ג’כ רכן הוא האחמ ומשום
דחטפי גזרו בהו רבנן • לאו למימרא ומעיקרא הזו
הכי קשיא •להז המס מההיא .דחחמס כני יהודה • וגס
בזה שמיק הסלע עדיין גמג1ס שהרי לפי דבריו^•""־*"" שקלי ברצון והין בשריס לעדוק וכפי' שני שבקוס׳שס
ד*ה מעיקרא • דאדרכא הנ1טל ברצון על ירי חימוד
■לא מחמוד פ1סלמ לער1.מ אלא שזה׳איט נפסל מאחר
פסול מן הקורה אלא מעיקרא כמי בחטפי׳ת״רי והאי
שטועה בה וסובר שאיטעוברעליה  -ולב הילל
הימב״ס ויל,וביודע..דלא מחמוד היינו אפילו כרמים
דקאחי דחזו פירוש שראו והבינו חכמים בדבר
שהחמסניס האל! חטפי וחרקים מעות בפניהם של
.פסול מן המורה מיה1׳יל.דאפילו יודע אין לבו סומך
־על זה וסובר.דמן המורה אינו אלא בלא ,דמיסוכן
□עלים והו*ל כעין גזל פסלינהו ודכזוהה אחר התם
• נ״ל בסוג יא והבא דמציעא רממק בלא דמי משמע
בבי גזלנין דתציאימ חש״ז כיון דחזו דסוף סוף ממונא
להו לעכין .דלא אחרי' מגו דחשיד אלא מחמוד חשיד
הוא דשקליפסליכסו רבנן • ולא נקחדש דבר במעשה
*הגזלנים והחמסנים .שגרם לחכמים לפוסלן אלא
אשבועקא ולא מפליגינן כחקני'ובגמ' גס בדברי
■הפוסקים בי ן יודע ללא יורע • ־ועוד דאס אימא .דיש
שדעק חכמים הוא שנקחדש שהבינו במעשייה' ואמרו
•לחלק מימה אמאי •זה ישבע וזה ישבע .ולודעיניה
יש במעשה זה כדי לפוסלן * ועוד יש ליישב אפי'לפי'
ב' של המוס' והיינו דמעיקרא היו נוטלי! באומר
כבית דין .דלאמחמוד היינ 1בדמי .וממילא פורש ואיכן
לוקח ומודה לחבייו שהרי אינו חשוד לעבור על לא!
רוצה אני אבל ח״מ לא הימה כוונת הלוקח משוס
־ילא מחחוד.ראס היה חשוד על כך לא היינו משביעין
חמדה אלא להקעולל על המוכר לשוחטו ממחק ידו
אומו רחשוד אשבועה ג־״באלא .ודחי אפילו יודיעוה!
על ידי פיוס וביוש ונמצא החוכר .מצטער במכירק'
מחמוד
כ"רלא־יסמוך על דבריה"ולא יחוש להסדלא
החפ׳ן אבל היכא דרגליס לדבר דמשום חמדה לוקח
כלא .דמי .משמע ליה  -ויששמירכו דהרחלם בפי*
הוה פשוט לן דפסול ומן המורה־• זמירוצ׳סאלו ד'
הנן׳ של הכ״מ ושל לחם משנה ושל השחי׳ע ושל דש
מה ערומ<דירי כשאינו חומד הקרקע אז המט לט לי ן
דוה ודאי פסול מן המורה שהרי עובר בלא חחמוד
שקירט ה!לביס כשיטה אחק דלא קחמזר יש בה כדי
,זכח״ש בכ"׳ח מה' גדלה • אלא שלוקחים על חנמ
לפסול ערוק;
•לצער •המוכר בעלמא להקהוח שיניו וליאציא א1מ1
לענ״ד לא קשיא מידי לדעק הרמב״ם זל
הקרקע או החפ] מידו' כע*כ שלא ברצונו דבזה לא
שהרי ביאר שס בפ'.עשירי מה'ערוק
ופסול•
עכר על לאקחמוד ואין זה אלא כעין גול
שאי} פסול לעדות  pהקורה אלא הרשעים שעברו
עבירה שחייבים עליה מלקות אז ־ רשע דחחס דהיינו
מדבריהם•־ .ובזהא*שדברי •הש*׳עסימן ש;*מ ס״׳ט
הגנבי׳והגזלכים כמ״׳ששס הלכה ח׳והלדה ב׳והלכת
שנקב הבופה אק חבירו למכור אק של.י וכוהן ל 1דמיו
מסזי אכל אין לז דיין גזלליפסל מדאזריק בח? שנק'
ד' * ולאו דלאימחחוד אין בז מלקוק כמ״ש בהלכות
ג זי לה

אבל
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גזילה פ׳׳ 6הלכה ט' ןאין ;3קין על לאו זה ובו׳ •
גה חימזד חמק אין כן ואין כאן לא גזל ולא גניבה
אלא יז׳ח1ד החנק בעלמא שחומד אשהאו עבד אן
8דהאוכליאבל לענין ממון הוא נותן בזשיןןייזאן
עתר משימיין זכח״ש שס הרמב״ס בפ״א מה' גזילה
אע״פ שנתן -לו דמים רבים הרי זה עובר ןבפ׳ זה
בורר דףכז ע״א אחרי׳ השוחר אוכל נבילו׳ לתיאבון
דברי הבל פסול ופירש* הג' חשוחר ןכו'דכיןן רחשו'
מחו ן קא עביד דהא שביחא טפי כזו ל חדהיתרא ובו'
פ״ב׳ אלחא חוחד דבר ליהנות בז לא מיקרי חיחוד
מחו) אלא ח״כ הוא בא לו בזול או בחנם שיש כאן
ויסור מהזן באמצע אבל בקונה! f<5מיקרי
חיחוד ההון אע״ג דחשוס חחדה קנאו שאס הוא חשוד
לחמוד חפצי׳ אינו .חשוד לחמוד חחון דאררבה זה בז
לחמו׳ הוא וקונה חפצים בשי״ייס או יותר משיחיים
לעשות רצונו • והבא בסוגיין נחי אחריכן חורה ואחר
דחיקאיהיבנא ופירש? גזל התם לא חשידאחחזנא
דחורי היתי־א לחיהר דחי בעיכא לח׳תבע"ב • י הרי
גופ,רש דבקוכה חפק בדמים אין בו עני) חחון • והאי
דפייך כגח׳ והא קא עבר על ( 6תחחוד לאו חשזם
חיחוד החון פרין אלא דחשוד לעבור על לאו של
תורה הירי דהוה < tbifדנבלה או שעטנז וכיוצא
ופריך כיון דחשוד לעבור על לאו חשוד על השבועה
וכה״ש רשי ד"ה הא קא עבר זכו' חה לי חשוד על לא
תחמוד מה ל׳ חשוד על  Mתגזול וכו' ע"ב • פי׳
דמאי אולהיה דהאי לאו מהאי לאו ח״ח הרי עובר על
לאן של תורה ואע״ג דלא תחמוד אין בה ענין חחזן
כלאו דלא תגזול ובין החוהד ונוטל ברצון הבעלים
על ידי פיוס ובין החומד ונוטל שלא ברצונם אע*פ
שגס זה בכלל לא תחחוז־ דהא סוגיין דהכא דשנים
אוחז׳ן דרב הונא בשלם ולא רצה ל׳שבע שלא ברצון
הבעלים רוצה ליטול והשקר עליהם ואומר שנגנב אן
נאבד והשלם החפקואפ״ה קא .פריך והא עבר על
לאו דלא תחמוד • אלחא דמ״ש הרחב״ס בפ״א מה'
גז׳ לה הלכה ט' והפציר בו עד שלקחו לאז לתיחרא
דאסנטל שלא ברצונו אינו בכלל לא תחחוד אלא
לאפוקיחס' הראב״ד זל כתב כן לזמר לן דאגי׳
ברצון הוא בכלל לא תחמוד וכן חוכחמח״ש הרב
המגיד שם ד״ה כל החומד וכן׳ אבל דעת רבעו זל
שהאיסור אף כיצון המוכר הוא ובו' ע״כ ־ מלשון אף
השמע שבין כרצון וכין שלא כרצון עובר • ואע״פ
ששניהם עוברים אינם .פסולים לעמת חן התורה
שאין כאן לא רשע דחלקזת .ולא רשע דחמס ־ מיהו
בנוטל שלא ברנון בעלים שלא נתפייסו פסול מדרבנן
דה!"ל רשע דחחס דמדרבנן חשוב גזל וכמו שמפורש
בסזגיא דסנהדרין דף כ״ה ע״ב עלה דברייתא
והוסיפו עליהם החמסנים שאמרו כיון דחזו דקא
חטפי אלהא השוס דחטפי פסל׳נהו ■ ובבבאקמאב'

ביהוסף

יח

הכונס דף ס״ב מה ■בין חמסן לגזלן א״ל מחסן יהיב
דמי גזלן לא יהיב דתי א״ל אי יהיב דמי חמסן• קרית
ליה ובו' לא קש׳א הא דאמר רוצה אני וכתבו הת«ש'
שסד״ה מה כין גזלן דאברייתא דסנהדרין• •דתכי
לענק פס1ל עדות הוסיפו עליהם הגזלכיס-והחחסנים
•ויכעיא ליה האי ניהו חמסן ומאי ציהו גזלךדאלז
' חמסן דקרא היינו גזלן עצמו וא*ל חמסן יהיב דה♦
ופריך אי יהי 3דחי • חמסן -י■ קיית ליה כלומר היאך
קורהו חמסן שהוא ענין גזלנות לפוסלו לעדות •׳
והאחר רב הוצא תליוה וזבין זביניה זביני ואס אית6
דאית ביה לתא דג וילה מדרבנן היאך קיימו חכמים
המכר ואחרו זכיניהזביני • ותיק ־האי החמסנים
דקאחר בדלא אמר רוצה אני אבל באומר חצה אני
אע״פ שהלוקח עיכל על לא תחמוד לא סיקרי חמס/
דממו ן ליפסל לעדות * ־ וזהו ח״ש רבינז בה־' עחת פי
הלכה ד' החמסנים צהס הלוקחים זכו׳ שלא ברצון
הבעלים ופו' •ע״כ כלומר שעומד וצווח מתחלה ועד
סוף ולא נתפייס באומר רוצה אני ולא בקבלת מעזיג
בשתיקה דאי הוה חד חיכייהו לא פסיל אפי' מדרבנן
וכדמוכח מההיא דסנהדרין דקא חטפי !מההיא דקמא
דלא אתר רוצה אני ושלא כדברי הלחם השנה שפירש
דמיירי הרב באומר רוצה אני עי פיוס מועט זלדידיה
האי שלא ברצון הבעלי׳ דהרמב״ם־היינו שבלבם אינן
ברצון אע״פ שבפיהם אומרים חצה אני • שהרי ההיא
דסנהד׳ ודבבא קמא עומרי׳ בגדו.והטור־ח"תסי'ל״ר
סי ט כתב ג״כ החחסני׳והם הגוולי׳משל חברים שלא
ברצונו ונותן הדמים וכו' ע*כ • מפורש מלשון הגזזלי׳
שכתככמ״ש רכדלא אחר חצה אני אן קיבל מעות
כשתיקה הוראת ריצוי מיידי דאי הויא חרא מינייהו
כשר הוא אפי' מדבריהם זאע״פ שיהיה באמצע לאן
רלא תחמוד כיון שאין כאן לתא דמחון וגזל אינן עכין
לפיסול עדוי! * וא״ת היכא דלא אחר חצה אני לחה
לא יפסל חן התורה שהרי לכאורה יש כז חלקות לדעת
הרמכ״ם שלא פטר הרמב״ס החומד מחלקות אלא
מפני שאין □ו מעשה כמ״ש פה' גזילה פ״א הלכה ט׳
» והקשה הראב״ר דאין לך מעשה גדול מנטילת חמק
זלהרמב״ם אינו עובר עד שיטזל כח״ש שם הלכה ט׳
 pytה״ה שם דלהרמב״ס דלא תחמוד היינו באומו
חצה אני א״כ בנטילת החפץ אין כאן לא! אלא בחחדר
שחמר !בהשתדלות שהשתיל עתו עד שנתרצו
נטלו מחנו * משמע שאס תקף עליו ונטלו בדלי
אחר חצה אני דלוקה להרמב״ם שהרי יש בו מעשה
וי ל דלעולם להרמב״ס אין בז מלקות כלל בין באומו
חצה אני וכין דלא אתר וכוונת ה״ה שם לוחו
דלהרחב״ס דס״ל דאף כאומר חצה אני עובר לא סג
ליה בטעמא דהראב״ר דניתן להשכון משוס דלא סג
הן טעמא אלא בדלא אתר• חצה אני זהרמב״ם סו□
דחפי׳ אומר חצה אני עגד ולפיכך הוצרך היהכ״ן
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לזמר טעסשצי מצוין לראשון משוס האומי רוצה אני
ןכדלא אחר רוצה משוס דנית) להשבזן לא הוצרך
היחכ״ס לפרשו דפשוט הוא דהיינו טעמיה • וח״מ
לא מיקרי רשע דחחס שהדי אין כאן מכיסם ממון אלא
החע׳ן הגע עצמן אס הלוקח השליך החע׳ן ליס
או שיפו ואיבדו חן העולס אין כאן יווכה של משלוהין
•~<ל הלזקיז לחוכי שאין חייג לו אלא העומ וככר נמנם
לו כשלקחו מחנו זהו״ל כשאר מזיק מחזן הכירו
דעלחא ןא״כ יזוכה זושיש על החומד להחזיר גון
מחע־ן אין כה לקא דרשע דחמס מן המורה אלא קקנק
עבירה כעין לאו שנימק לעשה לא מקח האס שלח
משלח וביוצא בהס " זח״ח היכא דלא אחר רוצה אני
זאכדהחפ^מן העולם וכ״ש אם אכיו הלוקח בידים
לכאורה נראה שלוקה דהא דקי ל לאושנימן למשלוחי)
א*ן לוקין עליו וכקבוהרמכ*ס כה סנהדרין פיח
הלכה כ'היינו גניכה וגזילה שאין חוכמה אלא המו)
זלפי׳ אע״פשאכד החפקחן העולסאין שס חלקת
שהרי עדיין יכול לקקן ׳הלאו כמשלזהי מעוק וכדכר
ששוה פסן כמבואר כחס* חכות פ' הלוקין דן יו המם
כיון יחייב במשלוחי) אין לוקה וכו׳ ושם כמוס׳ ד״ה
המם אימא וכו׳ " אכל כלאו דלא מחמוד כיון שאץ
כה המוןשסרי כרמים לקח■ הימנו וחוכמה היינו
להחזיר גון החפ׳ן א״ב אס סרן החפ׳ן ואיבדו כי דיס
לוקס שהרי אין מדו לקקן הלאו וה*ס אסנאכד
החפץאו חת העבד והשור דלוקה אע״ג דחחילא הוא
וכדברי הרהכ״ס כפיג-חה' שחיטה גכי שילוח הקן
שפסק הרכשס כה*ר קיימו•( לא קיימו “־ולפיכך לעני)
עד1מ יהיה פסזלחן המודה מדין רשע דחלקוק •
.,ומ״ש הרהכ^ם כפ׳ עשירי חה׳ עדוק הלכה ד'
דחחסניס רסלא כרצון הכעליס פסולים חדכריהס
שכקכקי רנייידי׳ד׳לא אחר רוצה אני אלא־דצזוח המחלה
;זער סזן היען כשעדיין החפץ מדו כאופן שיכול
לקיים ממצות•השבה אכל אס אין כידו להשיב הלל
לא קיימו וכסול חן המורה דמחזייב מלקות הוא שהרי
־אין לו מקנה כמשלוח׳ חעזק שככרנקן לו דמיו ואינו
חייב• לו אלא להחזיר לו גון החנק והמוכר יחזיר לו •
•דמים שקכיל מחנו והרי אין כידו להחזיר:

בון

שם רש״י

דידיה

ומ׳ דכשכיל
m
הנאמו רועה
אומו־כשרוק אחרים זכו" כשמל הנחק אחרים אינן
מוטח להרעומ עד שיניע למרעה החוכקר לכל עכ״ל
דבריו קשיס־דמון דמן כהחזק של אחרים מן כהה'
גולו ה1א טורח לכקש להס היעה לרב מה הנאה יש לז
שרועים כהמוקי! כשדוק אחרי' ואינם רועים גמיעה
הפקר“ והלא אדרבא הוא טורח יומר כשמל בהמזק
סל אחרים ללכת אנה ואנה כשדה לבקש להס מרעה
הפקר * זחה הנאה יש לו ככההומין כשרועיס כשדוק
אחריה יזהר הכשחעיס בהרעה המופקר לכל

ביהוסך.

דמשמע מל׳ רשי דכקב דכשכיל יזנאקז זבו׳ שי״ל
שבהתוקיו הקפטמין ושמנין על ירי כך שמיעה
אומסבשדומ אחדים יומי טוכ מאלו הם רועים
כהרעה המופקר ופטום כהחומיו הוא דקרי ליה ישי
יזבאעז • לא הצלק יגצחו הן הטורח סל בקסק המדעס
המופקר שצריך הוא לכקק אח רגליו כשדה חכה ואנה
זללכק מהי לגכעה עם הכהחומ לכקש אכלס מרעה־
מופקר • דלענ׳ן זה כך יש לו הנאה להרעומ בהמות
כני העיר כשדוק אחרים כחו שיש לו הנאה כשמרעה
כהחומין כשדוק של אחרי' רכל הנאה שלו היא שמציל
עצמו מן טורח ההליכה זהכקשה • כין ככהחוק של
אחרי' מן בכהחומיו ומה הנחה יש לו כזה ככהחזמיז
יומר מכההזק של אחרים • והרי אפי' ככהחוק של
אחרים יש לו הכאקהצלק טרחו ועמלו כמו שיש לו
ככהחומיו • ואין לומר שככהחו׳ של אחדים אינו טורח
כל'עיקר ל הרכוק ההליכה כשדה ומערים לכקש
להם מרעה שהרי כקב .רשי׳דכשמל הכאק אחדים
אינו חוטא להרעוק ער שיגיע למרעה המופקר לכל
עי״ל • משמע שהוא מהלך כשדה לכקש להם מרעה
המופקר ואע*׳פ שהם של אחרים הוא טורח כזה
כשמלם וכך הוא ודאי שהרי מוטל עלי! לכקש להם
מרעה והוא נוטל על זה שמרומז קבעלי הכהמויג־
כמ״ש רש« אכל רועה כהמוק כני העיר כשכר וכו'
עכ*ל • ויל שמיעה של שדומ של אחרים מיידי שהוא
מרעה של שתק של קבואה1-מסמחא הוא טוב יוקר
ומועיל לכהליוק יוקר טוב ממרעה של העקד שאינו
טוכ כ*כ שאינו אלא עשבים העולים כשדוק ומערים
מאיליהם וזז היא הנאמו שכקכרשי דכשמל הכאקו
רועה בהממך! כשדוק של אחרים • ועיל דח”יי
כשמיעה ההפקר ומרעה שרוק של אחרי׳ שחס דהיינו
ההרעה העולה'מאליו כשדוק של אחרים כשאיה'זרועי׳
ועולים כהם עשמס או קוצים וברקנים כדק שעולים
מאיליהם כיעריס !כשדוק ואפ״ה יש הפרש כין מזומן
לשאינו מזומן • שכשרועים הכהמוק מיד כצחקס
השדה וראי יוקר סוב הוא להם השהם נשארים כלא
הרעה ג׳ שע!ק אז ד' שעוק עד שימצאו מרעה
המופקר • ועל כהחומיו הוא חס להאכילם מיד ואס
אינו מיד כצאקו השדה־ מרעה הפקר הוא מרעה אומס
כשדוק שלאחרים ואינו מענה אויזסלהממין עד
ס׳חצאחיעה של הפקר אכל בשמלהנאק אחרים
אינו חוטא להרעוק כהחוקיהס כשדה של אחרי׳ והוא
מניח אומס כקעניק עד שמגיע למרעה המופקר ־
זעיל דה*ק רש<' דכשכיל הנאקו כבהמוקיו רועה
אוקס כשדוק של אחרים מוס שאינו מוצא כלל כשרק
מרעה המופקר .אבל כשמל הנאק אחרים אינו חוטא
להרעוק ומניח בהתומיהס כלא מרעה כלל שהרי
אע״פ שמוטל עליו להוליכס כשדה לרעו׳ ולבקש להם
מקום קרעה שיחיו רועים כומ״ח אינו מוטל עלייך
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רצה

רבי יוסף רוזין
כעל "צפנת פענח"
(תרי״ח ־ תרצ״ו]

ב׳ענין לאו דלא יוכל לשלחה במוש״ר ובאנוסה ובענין
לא תחמוד ולא תתאוה*
—■(בצ'פ בקונטרס השלמה לחלק רביעי( ,דף ד׳ טור
ג׳| כתב ודל ...":וכן יהא ג״מ באנוסה אם אחר
שאנסה לקח אחותה ,א״כ גרם שא׳א ליקחה ,אם
לוקה ,ובזה י׳ל הנ״ם בלשון הפסוק ,רגבי אנוסה
כתי׳ 'לשלחה' ,וגבי מוצש׳ר כתיב 'שלחה",

רגבי אנוסה ר׳ל שלא יעשה שום פעולה שיגרום
שלא יוכל לקחתה ,דהיינו כה׳ג שיקח אחותה,
וזה איו בידינו לתקן הלאו ,כמ׳ש חתום׳ יבמות
דף ט״ז ע׳א ,דאין בידינו להמיתה ,וכמוצש׳ר אין
שייר זה' ,עכ״ד.

והגרש׳י זוין כתב לו להעיר ,רבתורה
איפכא כתיב ,דבפרשת מוצש׳ר בדברים כב ,יט
כתיב לא יוכל 'לשלחה' ,ובפסוק כט דמיירי

באנוסה ,כתיב לא יוכל 'שלחה' ,וע׳ז באה
תשובת רבינו.1 .

יום ב׳ י׳ז אייר תרפ׳ה דווינסק.

להרב החו״ב מפלפל ומקשה[ ,ברכות דף
נ׳ ע״א] כמוהר ׳ר שלמה יוסף (ל׳י) [זצי׳ל]
רב בנויזיבק.
מכתבו קבלתי כעת ,והנה בוודאי  pכתוב
בתה׳ק כמ׳ש הרב ר׳ ראובן שי׳ אבל וה לא הוי
השגה ,רק אני כתבתי רלכך שינתה התורה
הקדושה בלשון משום דנ'מ לדיו וכדומה ,וראה
בדברי רבינו הרמב־ם דל בהלכות גדלה פ׳א
ה׳ט וה׳י ,בלשונו הטהור ,1רגבי לא תחמוד לא

•טכתי״ק .נמסר ע״י הרב אפרים גרינבאונדמכון תורה שלמה ונערך ע״י תרכ חייט דומנג

ז ~" .נץ שאסר נרנו נץ שאמר נברך אין תופסיו אותו על כך ,ודנקרנץ תופסץ אותו על כך־,וברש־י רווקנין.
 .1הל־ ס־.־כל החומד עברו או אמתו או ביתו וכליו של חנירו ,או כל דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו והכביד עליו נרדם והפטר
כי עד שלקחו ממט ,אע*פ שנתן לו דמים רבים ,הרי זה עובר כלא תעשה שגא' לא תחמוד וכר .הל־ הכל המתאוד .ביתו או אשתו
וכליו של חנירו ,וכל כיתרב משאר דברים שאפשר לו לקנותו ממנו ,כיו! שחשב בלט היאך יקנה דבר זר,ונפתה לנו ברבר ,עבר
נל״ת ,שנ׳ לא תתאוה ואץ תאוה אלא בלב נלבר .וא״ה ראה נסנץ המוח שבתחילת ספר יד החוקר ,ל־ת רס״ד,שנתב שם שלא
לתפור "אשת איש' שנאמר לא תחמוד אשת רעך ובלית רס׳־ו שלא להתאוות שנאמר לא תתאוה ־בית רעך־ ,ובסהמ״ב ל־ת
רס״זקשהזהירנו מהשים מחשבתנו לעשות תתנולה כדי לקנות מה שיש לוולתינו מאחינו ,תה הוא אומרו לא •תחמוד בית רעד'
וכר ובל׳ת רס״ו ב׳ שהזהירנו מהשים מחשבתנו לחמוד מה שיש לאחינו ולהתאוות נו שזה יהיה מביא לעשות תחבולה לקנותו
וכר,אמרו ולא תתאוה טח רעך וכר ,אבל הלאו הראשון ווזא לא תחמוד מזהיר שלא לקנות מה שיש לזולתנו והלאו השני נוזהיר
אפילו להתאוות בלבנו בלבד וכך ,ועי■ טח סי־ שנ׳ס ודו־פ שם וסט׳ע שנ״ס ס־ק י׳ס ,ומנ״ח ל׳ת ל׳ח ןע״ם נ־ם מ מש׳ב בזד,
אמאי השמיט ל׳ת אשתוI .
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נקם אשתו ,וגבי לא תתאוה נקם אשתו ,משום
הגדר דלא תחמוד זה רק שהדבר חשוב למי שהוא
שלו ,שיהיה מקנה לו שיהיה הדבר שלו ,וזה רק
בעברו וחפציו ,משא״ב באשתו רשייך רק
שמגרשה ,אבל שתהיה שלו א*א 1אי אפשר) ,רק
’"שתתרצה לקבל קידושין’ ,ואף שלא  pהוא
בתורה( ,4עי׳ בגיטין רף פ׳ד ע׳א אז שייך קנין
א*אא ,ומאד הארכתי רמשכחת לה שיהיה בחר
דבר מפקיע מן הבעל ותהא שלו ,4כגון גבי אמה
עבריה בקידושין רף י׳ם ע*בז ,שיתק בארון וכו׳,
ואז המקדש עובר בלא תחמוד דמ״מ ע׳י נתבטל

זכותו של האדון ,ואכמ״ל .עכ'פ א׳א לנו בלשון
שגיאה וה׳ יתברך יכפר לנו.
אך עיקר הגדר של שם׳ ,יש בו אריכות,
די״ל דרק האיסור אם כבר קידשהי אז עובר ,אבל
אם לא קידשה בז כופין ,אבל לא מצינו בזה הך
לאו•׳ ,אך מלשון הירושלמי כתובות פ׳ג ריש
הל״ו" נפטרו כולם מל׳ת מוכת דגם בזה יש ל*ת,
ומאד הארכתי בשיטת התום׳ מכות דף ט״ז ע״ב«ו,

ידידו יוסף ראזין רב בפה הנ״ל.

 .3כלופר דבשאד דברים יש לא תחפור בהה סשום רשייך שנעל רחפז יקנה לו את החפץ ,פשא־כ באשת איש ,לא ש״ד
שהנעל יקנה לו אותר ,אלא רק שיגרשנר ,ואורב תלוי במונה להתקדש לו.
 .4דהרי בתיה שפות  ppלא תחפור אשת רעך .ידאה הערה .2
 .5לסר כתתו לרברי הנם׳ < *nת־ר הרי זה גיסך ע־ם שתנשאי לפלוני ,הרי וו לא תנשא ואם נשאת לא חסו ,פאי קאפר וכר,
אלא אפר ר־־נ ורק הרי וו לא תנשא לו שפא יאמרו נשיהן טתנין נמתנה ווברש״י ואין לך לעז נרול פזהו ואם נשאת לו לא תנא,
דפשום גדרה לא פפקינן וכר ,והיינו דפשכודל באשת איש לא תחמוד כשהנעל מגרשה ע־מ שחנשא לאותו פלוני ,וושמא ס־ס
בנית וניל פ’4א והכונה לדברי הגם־ שם נענה ר־י ועלילי ואמר ,היכן פנינו אסור לוה ופותר לוה ,האסור אסור לכל והמותר
פותר לכל וכר ,והרי עריות^וברש׳י בתו ואחותו) ,באישות קאפריגן( ,ונרש״י נאסרה ע־י קידושיזו ,הרי אשת איש( ,וברש׳* פותרת
לנעלה ואסורה לכל אדם 4היינו פידכא .ובשרת נ־־פ ווארשא־ירושליסו סי* י״ה כ" ..כי נאפת הארכתי פה דפבואר נגיסין ד*
0־ 4ונתו־כ פ׳ ויקרא,רגם א״א לנעלה הוי נדד א׳א ,רק רהותר וכרי ,ובפכתבי תורה ת׳ש קפ׳ב 1821־.״ משוס רכיב בזה רגם
קידושי ענפו ודכי דהוה רק נדד אישות לא קנין גם לגבי ענפו הוי א׳א ,וכמבואר בגיסין רפ״ג ,ונת־כ ס׳ ויקרא ,חרא הותרה,
ולעיל שם בתש׳ נ״ד" |ונ־פ ויקרא עם׳ כ׳א ,ובהערות וביאורים בסופו עם׳ ע־ר4
 .6כלומר סשכוו׳ל לא תחפור גם באשת איש ,בכורג שעושה פעולה דתפקיעה סן הנעל ונעשית שלו.
 .7תניא אידך הפוכר את בתו והלך וקידשה לאחר שיחק באדון ומקודשת לשני דברי ר־י ברני יהודד-
 .8פוניא שם רע.
ז .אתר ,לאתר שגירשה תמונש־ר ,אז עובר בלאו דלא מכל לשלתד-
 .10דלא מכל לשלחה ,ורק עוכר על עשה
 .11ובפנויה באו עליה עשרה שלא כדרכה ואחד כדרכה כולם בקנס ,ודעדיין בתולה היא ,וקסנר שלא כדרכה חייב נפי נקנס־פני
פשה! וכר ,ביררה לה אחת פהן ,ולהינשא לח נפטרו כולו פלא תעשוקןונפנד נפטרו כולן טל״ת רלא מכל שלחת וקם־ל שכל
ופן שלא נדרה כולן כל־ת הן ,כל פי שמאן לישאנה כשתרצה ובקרבן העדה פלא תעשה ל' 4א־נ ודג פעשה וה־פ פטורים
פעשה דלו תהיה לאשה4
 .12נראה רנ״ל נרו ע־ה תורד כל ינדו ,ועי׳ צ״ס הל׳ נערה בתולה פ״א הל״ו ,ובקונטרס השלפה לחלק רביעי ,דף ל׳ג טור ל
דד ,עכ״ה
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עיר הצדק
וכמה מהעונשים הגדולים אשר יבואו על ישראל ח״ו בעברם על
ליה זה ,ומה שכתב בסמ׳יג הזה וז״ל של״י במקום גבוה כדי
שיעלה הקלח צ״ל הקלף שע״י שהמדה שממנה מריק גבוה מהכלי
גובה רב] בזה מעלה קלף (שויס בל״א) ובזה מממלא הכלי
במהרה• וכל שמשהא בבימו וכו׳ כליל:

אבל קושי' הש״ס דלמה לי להשמיענו בזח ב־ מיני גזילו׳ יגיד לנו
אחת וילמד השני ממנו ,ח״פ__ __________ :
_____ __

קנח ( m»cכ׳) כתוב בעשרת הדברים לא תחמוד .ר״ל לא
תחמוד כסף וזהב לקחת לך .כתב רבינו משה לא
תתאוה אין תאוה אלא בלב ומשעת שהתאוה בלבו עובד
וינליס י'«) לא תסיג נבול רעך אשר נבלו ראשונים .אף על פי שלא עשה מעשה כי התאוה מביאו לידי גזל
אסור לעקור תחום של חבירו בארץ ישראל החוזר וגזל מביא לידי שפיכות דמים כמו שמצינו במעשה אחאב

סימן חלוקת הקרקע לאחור לתוך שדה חברו למען ירחיב
את שלו:
כתוב

לא תסיג גבול וכו׳ והמחזיר סי׳ חלוקת הקרקע וכו׳ עד למען
ירחיב את שלו עובר בב׳ לאוין כצ׳יל ,וכ״ה בסמ״ג ובר״מ
פ״ז מהל׳ גניבה דהיינו לא תגנובו או לא תגזול (ועיין בסמוך
מהו גניבה ומהו גזילה) ולאו דלא תסיג גבול ,ובמ״ל א״ע בלאו
דהשגת גבול דק עובר בלאו דגניבה או הגזילה ,ולא כמבאר אם
לוקין על לאו זה ,אולם בהל׳ סנהדרין פי״ט לא כמנה הל£ו
במוך הדברים שלוקים,וגס בספר החינוך כתב שאינו לוקה מפני
שהוא לאו שניתן למשלומין ,ואני ממה דאס גזל בהשגת גבול גס
*ס יחזיר הסימן על מקומו הראוי הרי לא השיב בזה מכיסו כלום
 pwהדיס המכשול שהיה עד הכה ,והוא כגנב הבא במחתרת
וכטל כלים דמחייב להדוריכהו כמבואר כסנהדרין דף ע״ב ,ול״א
דאין לחייבו מימ׳וממון כיוןדא״מ מכיסו וכמשי־כ רש״י שנם,ואי חפר
בור במקום שגזל מחבירו ניחא דאז צריך לשלם דמי הקרקע ,אבל
בהניח הקרקע כמות שהיא מעולם למה לא ילקה ,ואפילו בלאו
דגזל ילקה בגזל קרקע כיון דוהשיב את הגזילה לא קאי על
הקרקע כמבואר ב״ק דף קי״ז סוף ע״בוע״ש ברש״י וצע״ג:

קנן«( -ו» כ׳) כתוב בעשרת הדברים לא תגנוב .ומדבר
הכתוב בגונב נפשות .ויש לדעת כי גונב נפש אין
חייב מיתת חנק עד שיגנוב את ישראל:
כתוב בי׳ הדברים ,עיין בסמ״גהארוך וממצא כמה דינים בזה:
קנה לא תגנובו .פה־־־מדבד הכתוב בטמון אשר לוקח.
ממון חבירו בסתר בלא ידיעת הבעלים .אבל אם
לקח בגלוי ובחוזק יד ובפרהסיא אין זה גנב אלא גזלן
וליסטים:

fW

פה מדבר וכו׳ עד אלא גזלן׳ ולסטים מזויין ה״ז גזלן
לעולם כצ׳יל וכ״ה בסמ״ג הארוך,ונ״מ בין גנב לגזלן לעכין
כפל ותשלומי ד׳ וה׳ ,דהס כגנב ולא בגזלן:

וגבות:

בי׳ הדברים וכו׳ עד כי המאות מביאו לידי חימוד
והחימוד לידי גזל וכו׳ כל״ל וכ״ה בסמ״ג הארוך בשם
הרמב״ס ז״ל וכ״כ בחבורו הגדול פרק א־ והל״י מהל׳ נזילה וז״ל
כל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו וכן כיוצא בהם משאר
הדברים שאיפשד לו לקנוחן ממנו ,כיון שמשב בלבו היאך יקנה
דבר זה ,ונפחה בלבו בדבר עבר בל״ת שנאמר לא תתאוה ,ואין
תאוה אלא בלב בלבד ע״כ ,ובהל״ט כתב בז״הל כל החומד עבדו
או אמתו או ביתו וכליו של מבירו ,או כל דבר שאיפשר לו שיקנהו
ממנו ,והכביד עליו ברעים ,והפציר בו עד שלקחו ממנו ,אעפ״י
שנתן לו דמים רבים הרי זה עובד בל׳ית שנאמר לא מחמוד ,ואין
לוקין בלאו זה מפני שאין בו מעשה ,ואינו עובר בלאו זת עד
שיקח החפץ שחמד ,כענין שנאמר לא תחמוד כסף וזהב עליהם
ולקמת לך וכו׳ עכ״ל^זעיין בהראב״ד שם שהשיג עליו בזה שהרי
ים מעשה כיון שנטל החפ׳ן,אלא שאין לוקין מפני שחייב להחזיר,
ולדבריו אכמי בנאבד וכלה הדבר ההוא ,או נטל הדבר מגר שמת
ואין לו יורשי׳ ,דאי איפשר במזד׳ ילקה£!,בל היה כתב דהראב׳יד
ס״ל כל שאמרו הבעלים הראשונים אחר ההפללה רוצים אנו,
ליכא משוס לא תחמוד ,וגס לא תחמוד אינו רק בהתאוה לקנות
בדמים שלא ברצון הבעלים ,ובזה יש מעשה שלוקח הדבר ממנו
שלא ברצונו\ ,אבלי לדעת הר״מ אפילו נתרצו הבעלים אחר
ההשתדלות שהמקח קיים ,מכי־מ עובר עלההפצרה וליבוי דברים
אל המוכר עד שנתרצה,וכיון שכן הוא שפיר לאו שאין בו מעשה,
שמה שהכביד ביברי פתוי כדי שימלא זה תאותו וחמדתו הוא
העון עם״ה^,ומת שתקשה בסמ״ג הארוך דלדעת הל״מ החמירה
המולת בבית יותממבאיש׳שבבית כתבה לא תהאוה ובאשה לא
מחמוד ,לפע״ד לק״מ דהרי המורה סיימה בקרא דלא ממאוה
האמור במשנה מורה (דברים ת׳ פ׳ ח״י) וכל אשר לרעך ,א״כ
כללה כל מה שהוא לרעו וגס חאשה בכלל ,ומה ■שהתחיל וכי לא
מחמוד באשה מפני שהעון הזה הוא הגדול מכל אשר יזכיר
אח״כ שיפציר בו לגלם את אשתו ויקחנה הוא לו ,וקשה הדבר
מאד בעיני הבעל לפלוש מאשתו אשר אהב ,מכאשר יפצר בו
למכור לו א׳ מכלים,או חפצים וקרקעות ,והרהו׳ באשה הוא
עוןגדול ומביא לעונות רבים ,ולכן פתח בה ,וכן5פ׳ יתרו פתח
בה מיד אחרי ביתו ,ואח״כ הזכיר שאר הדברים ,וכאן שהוסיף
שדה סמכה והקיימה לשדהו,ואחר שכתב מה שנאמר כבל בעשרת
הדברות הראשונות■שהחמדה אסורה בהם ,הוסיף במשנה תורה
שבה באר משת רבינו את התורה ,לבאר שגם התאוה בלב אסורה
וכמש״כ הלמב״ן בפירושו לעשרת הדברות האחרונות ,ועיין
______ __
_________ ________בהראב״ע ודלק:

קנו ק;ץ (יקיא ”«) לא תעשוק אח רעך ולא תגזול .מדבר
על גוזל שלוקח טמון חבירו בחזקה כגון שנטל
כלים מידו .או שתקף בעבדיו ובהמתו ונשתמש בהן או
שירד לתוך שדהו ואכל פירוחיו .ועושק זה שבא ממון
הכירו לידו ברצון הבעלים וכיון שתבעו כבש הממון אצלו
ולא החזירו .והוא חייב להחזיר ואפילו שרף מה אשר גזל
ואז חייב לשלם דמיה:
לא תעשוק ול״ת ופו׳ עיין בסמיג הארוך דכתב דבשכיהס הס קנט אם תראה אבידח אחיך אשר תאבד ומצאת לא
י הלאווין דזהו עושק וזהו גזל כמבואר בש׳יס ,ולדעתי מודה
תוכל להתעלם שנאמר וייקרא ה־) והשיב את האבדה
הש״ס דעושק הוא דבר ומין• אחד מגזל ,ועל הדרך שכתב הר״מ אשר מצא ,וכל דעי אבדה יתבארו בספר מצות עשה:
אם
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עליות

סימן צא

והנלע״ד בזה בדעת הרמב״ס ,עפי״מ שכתב מרן
בחזו״א (אה״ע סי׳ נ״ו) דענין ע׳׳מ שלא
תשמיטני^ביעית דתנאו קייס הוא משום דהשמטת
החוב בשביעית הוא זכות הלוה ,דתורה נתנה לו זכות
שחובו ישמט בשביעית ,והלכך כל שהוא מוותר על זכותו
זו ,תו אין השביעית משמטת והחוב קייס ,כיון דבידו
של האדס לוותר על זכויותיו .זהו ממצית דברי מרן
בחזו״א שס ,ואף כי העירו כבר דבלשון הרמב״ס בעצמו
בהלכות שמיטה ויובל נראים הדברים דחוקים במקצת,

מ׳׳מ הדברים בעצמם נראים מוכרחים ,ואפשר להעמיסס
גס בלשון הרמב״ס.

ונראה דכאן הוא מקום החילוק וההבדל שבין שביעית
לאונאה ,דנראה דכל דבריו של מרן חזו״א
ןשייך למימרינהו רק גבי שביעית ,דבהלואה דאיכא בה
מלוה ולוה שייך שפיר למימר דפרשת השמטה דחידשה
תורה הוא מגדרי זכויות הלוה ,דסברא הוא דתורה חסה
על הלוה ונתנה לו זכות שחובותיו יושמטו ,והלכך במוותר
על זכותו זו זכותו פוקעת וחובו אינו נשמט ,ואין זה™
בגדר מתנה על מה שכתוב בתורה ,דהרי כל דין התורה
הוא רק להעניק זכות השמטה ללוה ,ובידו לוותר על
זכות מוענקת זו ,וכנ״ל ,משא״כ באונאה אי אתה יכול
לומר דהוא זה דין זכות של צד זה או השני במקח זה,
דהרי דין זה של אונאה חל גס על הלוקח וגס על המוכר,
ודוחק גדול הוא לומר דהמורה נתנה והעניקה שני
זכויות בדיני מקח ,כלומר לתרווייהו למוכר וגס ללוקח,
עד שתאמר דשניהם יכולים גס לוותר על זכויותיהם,

משה

ובוודאי דהסברא הפשוטה היא יומר לומר דדין אונאה
שבמקח אינה מגדרי זכויות של פלוני או אלמוני שני
הצדדים שבמקח ,ועדיפא יותר למימר דדין אונאה הוא
דין בהמקח גופא ,כלומר דהמורה הטילה תנאי ודין
בהלכות מו״מ דכל שיש כאן אונאה יתירה משתות המקח
מתבטל וכו׳ וכו׳ ,והוא זה דין דחל בהמקח גופא,
ומשו״כ שפיר ססק הרמב״ם דכל האומר על מנת שאין
לך עלי אונאה יש לו עליו אונאה ,דכיון דהדין אונאה
חל בהמקח גופא ,שפיר הו״ל בגדר מתנה על מה שכתוב
בתורה ותנאו בטל ,כן נלע״ד בביאור דעת הרמב״ס ז״ל

בזה.
והא דבגמ׳ מכוח (ג׳ ע״ב) מדמי להו אהדדי לדיני
שביעית ואונאה ,יעו״ש ,עכצ״ל דהוא זה רק
אליבא דשמואל ,היינו דשמואל דמחלקינן אליביה גבי
אונאה בין על מנת שאין לך עלי אונאה ובין על מנת
שאין בו אונאה ,ה״נ דמחלקינן אליביה בשביעית בין על
^מנת שלא משמיטני בשביעית ובין על מנת שלא תשמיטני
שביעית ,אבל רב הרי חזינן דלא נחלק מעולם על שמואל
בדיני על מנת שלא תשמיטני בשביעית ,ורק באונאה
הוא דנחלק עליו ,ושפיר איכא למימר בדעתו דאיהו ס״ל
לחלק כנ״ל ,דרק גבי שביעית אינו נחשב זה כמתנה על
מה שכתוב בתורה כיון דהוי זכות הלוה ,משא״כ באונאה
תמיד הוי זה בגדר מתנה ע״מ שכתוב בתורה ,והלכך
שפיר פסק דיש בו אונאה ,ודו״ק היטב בסברא זו כי

מחודשת היא.

סימן צ״א

בענינא דלא תחמוד
הרמב״ם בפ״א מהל׳ גזילה ראבידה (ט׳ ל׳ י״א י״ב)
כתב וז״ל :כל החומד עבדו או אמתו או
ביתו וכליו של חבירו או דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו
והכביד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו אף על
פי שנתן לו דמים רבים הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר
רוצה
לא תחמוד .ובהשגות הראב״ד :א״א ולא
אני ,עכ״ל הראב״ד .ואין לוקין על לאו זה מפני שאין
בו מעשה ,ואינו עובר בלאו זה עד שיקח החפץ שחמד
כענין שנאמר לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך,

חימוד שיש בו מעשה .ובהשגות הראב״ד :ואין לוקין
א״א לא ראיתי תימה גדול מזה והיכן מעשה גדול
מנטילת החפץ אבל הל״ל מפני שהוא חייב בתשלומין
שהרי הוא כגזלן שחייב להשיב את הגזילה ולפיכך אינו
לוקה וגס זהו חייב להשיב החפץ לבעלים ,עכ״ל הראב״ד.
כל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו וכן כל כיו״ב
משאר דברים שאפשר לו לקנותן ממנו ,כיון שחשב בלבו
היאך יקנה דבר זה ונפתה בלבו בדבר עבר בלא תעשה
שנאמר לא תתאוה ואין תאוה אלא בלב בלבד .החאוה
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"מביאה לידי חימוד והחימוד מביא לידי גזל שאם לא רצו
הבעלים למכור אע״ס שהרבה להם בדמים והפציר ברעים
יבא לידי גזל שנאמר וחמדו בחיס וגזלו ,ואס עמדו
הבעלים בפניו להציל ממונו או מנעוהו מלגזול יבא לידי
שפיכות דמים צא ולמד ממעשה אחאב ונבות ,הא למדת
שהמתאווה עובר בלאו אחד והקונה דבר שהתאוה בהפצר
שהפציר בבעלים או בבקשה מהן עובר בשני לאוין לכך
נאמר לא תחמוד ולא תתאוה ,ואס גזל עובר בשלושה
לאמן ,עכ״ל הרמב״ס.

הנה חזינן דחלקינהו הרמב״ס לשני לאוין ,לאו דלא
תחמוד ,וגדר לאו זה הוא רק בשלקחו אח״ז,
וכדכתב הרמב״ס "ואינו עובר בלאו זה עד שיקח החפץ",
וילפינהו הרמב״ס מקרא דלא תחמוד כסף וזהב עליהם
ולקחת לך חימוד שיש בו מעשה ,ולאו דלא תחאוה,
וגדרו הוא אף בשלא עשה מעשה ,וכלשון הרמב״ס "כיון
שחשב בלבו היאך יקנה דבר זה ונפתה בלבו בדבר עבר
בלא תעשה" ,ויליף ליה הרמב״ס לדבר זה מקרא דלא
תתאוה ,וכלשון הרמב״ס "ואין תאוה אלא בלב בלבד".

"דה נ ה כבר כחבו המפרשים בזה שלא רצה הרמב״ס
לפרש כדברי הראב״ד ז״ל דאין לוקין עליו משוס
דהוי לאו הניחן לתשלומין ,דאזיל בזה הרמב״ס לטעמיה,
וכיון דאיהו ס״ל דאף באמר רוצה אני עובר בלאו דלא
תחמוד ,א״כ אי אפשר לומר דהוי לא תחמוד לאו הניתן
לתשלומין ,דהרי באמר רוצה אני אין כאן דין השבה
ותשלומין ,ואשר ע״כ פירש הרמב״ם דאין לוקין משוס
דהוי לאו שאין בו מעשה ,והא דהשיג עליו הראב״ד
דהרי אין לך מעשה גדול מנטילת חפץ ,צ״ל ע״כ דס״ל
להרמב״ס דעצס הלאו הוא החימוד ,ורק תנאי הוא
בדבר שיהיה שם אח״כ לקיחת חפץ ,וכיון דעצס הלאו
הוא החימוד דאין בו מעשה ,משו״ה מיקרי לאו שאב״מ,

ודו״ק.

אכן דא צריך להבין מדוע גבי לאו דלא תחמוד לא
הזכיר הרמב״ס אלא עבדו או אמתו או ביתו
וכליו וכר ,ולא הזכיר אשתו של חבירו ,ורק בלאו דלא
תחמוד הזכיר נמי אשמו ,וצ״ע מאי שנא דא מדא ,הרי
גס בדברות דפרשת יתרו דשם נזכר הלשון "לא תחמוד",
גס שם נזכר אשת רעך ,וא״כ מדוע השמיט הרמב״ס
גבי לאו דלא תחמוד אשת חבירו ,וצ״ע בזה.

והנראה

משה

בזה ברור בס״ד ,דטעמו של הרמב״ס בזה
הוא דשניא בזה אשת חבירו משאר חפציו

רפא

של חבירו ביסוד ענינן ,דהנה הרמב״ס הרי הניח ליסוד
מוסד בדבריו ,דדינא הוא בלאו דלא תחמוד דאינו עובר
בו רק בלקח החפץ שחמד ,כי היכי דליהוי חימוד שיש
בו מעשה ,כלשון הרמב״ס ,והגה נראה ברור דענין זה
דלקיחת החפץ שחמד לא שייכא רק בחפצים הניתנים
למכירה וקנין ,ואז הוא דשייך למימר דלקח החפץ
מחבירו ,וכדרך שכתב הרמב״ס שהכביד עליו ברעים
והפציר בו עד שלקחו ממנו ,ואז הוא דשייך למימר דיש
כאן חימוד שיש בו מעשה ,דהרי הוא לקח וקנה אח
החפץ מחבירו ,ובזה הוא דכתב הרמב״ם דעבר בלאו
דלא תחמוד ,כיון שיש כאן לקיחה מחבירו דייקא.

משא״כ

באשת חבירו ,הרי לא שייך כלל שיקח את
אשת חבירו מחבירו ,דהרי על כרחך צריכה

היא שתתגרש מחבירו ,ורק אחרי שנתגרשה צריכה היא
להתקדש לו ,ובזה צריך הוא להסכמתה ורצונה ,ובלא״ה
לא הוי קידושין כלל ,ונמצא דכל הלקיחה שהוא לוקח
אותה לא הוי אלא מרצונה ובבחירמה שלה ,ואין כאן
שייכות כלל במעשה הלקיחה לבעלה הראשון ,שכבר
נתגרשה הימנו .ונראה ברור ומוכרח ,דמטעס זה לא
הזכיר הרמב״ם אשת חבירו גבי לאו דלא תחמוד ,כיון
דכללא הוא גבי לאו דלא תחמוד דצריך שיהא בו מעשה
דלקיחה מחבירו דשלו חמד ,והרי באשתו לא שייך זה
כלל ,וכמש״ג בדברינו היטב ,וזה טעמו של הרמב״ס
דלא הזכיר אשת חבירו גבי לאו דלא תחמוד ,ורק גבי
לא חחאוה הזכיר גס אשת חבירו ,כיון דבהך לא בעינן
מעשה לקיחה ,וכלשונו דאין תאוה אלא בלב בלבד,

והדברים נראים נכונים ואמיתיים בס״ד.

ובמנ״ח מצוה ל״ח כתב וז״ל ולשון הר״מ שם ה״ט
כל החומד עבדו וכו׳ ולא כתב אשת חבירו
אבל באמת בודאי אשת חבירו גס כן כי מבואר בפי׳
בכתוב ,אח״ז בה״י כתב כל המתאוה ביתו או אשתו
וכו׳ כתב כן לרבותא אע״ג דבלאו דלא תתאוה אינו
נזכר א״ח מ״מ עובר ,עכתו״ד ,ועיי״ש מש״כ .ולמש״כ
זה אינו ,אלא דבלאו דלא תחמוד דאינו כי אם בשיש בו
מעשה לקיחה ,ל״ש כלל לעבור עליו גבי אשת חבירו,

ודו״ק היטב כי ז״ב בס״ד.
והנה להלן כתב המנ״ח בתו״ד וז״ל והנה גס באשת
חבירו שייך הלאו כמבואר בתורה ,והנה לדעת
הר׳׳מ גס אס הפציר בחבירו וגירשה ובודאי היה על
ידי שאמר המגרש רוצה אני ולקחה א״כ עובר על הלאו
אך ל״ש הטעם של הר״מ דאב׳׳מ דאין לך מעשה גדול
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רפב

עליות

משה

סימן צב

מזה דאפשר חייב על כל ביאה וביאה וכו /עיין שס מה
שהאריך בזה ,ונטה לומר דבכה״ג מיקרי יש בו מעשה,
וחמה מדוע באמת לא ילקה ע״ז ,עיי״ש .הנה כתב כ״ז
לפי שיטתו דס״ל דגם בכה״ג דחומד אשת חבירו מיקרי
מעשה לקיחה ,אכן למש״כ אין מקום כלל לדברים אלה,
כיון דביארנו דקידושי האשה בתר גירושיה מבעלה לא
מיקרי כלל לקיחה ,ולא הוי כלל עי״ז חימוד שיש בו
לקיחה ,וממילא לא מיחייב ע״ז ,וק״ל.

אכן גס מה שכתב המנ״ח לדון דליחייב על כל ביאה
וביאה ,וכתב זה לפי שיטתו דמיחייב אלקיחה
דלאחר הגירושין ,נראה דגם זה אינו ,דנראה פשוט דגם
בחומד חפץ חבירו אינו חייב על כל השתמשות והשתמשות

האלה כפי שנתבאר בדברינו הוכחה דאין מקום כלל
לומר כן ,דהרי אס נאמר דגם בפנויה שייך לאו דלא
תחמוד ,שפיר היה יכול הרמב״ס להביא גוונא דלא

תחמוד גס באשת חבירו ,והיינו דבתר הגירושין הכביד
עליה והפציר בה והכביד עליה רעים שתסכים להתקדש
עד שנתרצתה ,והוי זה ממש כגוונא דחומד חפץ אחר
של חבירו ,אלא ודאי דהרמב״ס ס״ל בפשטות דבפנויה
ליכא כלל מקום ללאו דלא תחמוד ,ומשו״ה הוא דלא
הזכיר כלל גוונא זו ,והדברים ברורים ופשוטים.

ובטעם

דל״ש בפנויה כלל לאו דלא תחמוד אכמ״ל
בזה ,ובסימן ס״ג נתבאר ,יעו״ש.

^בפ״ע ,ורק אמעשה החימוד הראשון הוא דמיחייב בשיש
בו אח״כ מעשה לקיחה ,וכן משמע פשטות הלשון
ברמב״ס ,ולא מצינו מעולם דיתחייב על כל השתמשות

והשתמשוח בנפרד ,וה״נ דכוותה גבי חומד אשת חבירו
נראה דאין מקום כלל לומר דיתחייב על כל ביאה וביאה,
דמאי שנא זה משימוש בחפץ שלקח מחבירו ,וע״כ דאינו
מתחייב על כל ביאה וביאה בס״ע ,ורק אמעשה החימוד
הוא דמתחייב בשלקחו אח״כ מחבירו ,וכיון דנתבאר
דבחומד אשח חבירו ל״ש כלל לקיחה אחר גירושין,
משו״ה הוא דלא הביא הרמב״ס כלל גבי לאו דלא תחמוד
גווגא דחומד אשת חבירו ,וככל הנתבאר לעיל.

והנה ראיתי לאיזה מהאחרונים שדנו אי בפנויה שייך
לאו דלא תחמוד ,וודאי הדברים נראים רחוקים
ןן
מאד ,דהרי בקרא להדיא כתיב "לא תחמוד אשת רעך",
ואיך ניקום ונימר דגם בפנויה חייב נגד הכתוב דרק
באשת חבירו חייג אכן נראה דגם מדברי הרמב״ס

* * *

לשיטת הרמב״ס דלאו דלא תחמוד עובר אף בחאות
הלב גרידא ,ואף בלא לקחו לחפץ זה בדמים
מיד הבעלים ,מקום יש להסתפק בחפץ שחשב עליו שהוא
הסקר והתאוה לו ,ואח״כ נתברר לו דיש לו בעלים ,אי
בכה״ג נחשב שעבר על לאו דלא תתאוה בשוגג או לאו.

ולכאורה הדעת נוטה דבכה״ג לא עבר כלל על לאו
זה ,דעיקר גדר הלאו הוא הרגשת הלב
המתאוה לחפץ השייך לבעלות זולתו ,אבל כל שחשב
שהפקר הוא החפץ ,הלא לא היתה לו כלל הרגשה זו
דהוא חומד את רכוש זולתו ,דהא לא ידע זה כלל ,וא״כ
מקום יש לומר דכל כי האי גוונא לא עבר כלל על הלאו,
דבאוסן זה לא הוי זה כלל צורת האיסור ,דו״ק והבן

היטב סברא זו ,ומ״מ עדיין צ״ע בזה.

סימן צ״ב

בגדרי מצות "מכשפה לא תחיה"
שטות כ״ב י״ז" :מכשפה לא תחיה" .סשטיה
דקרא משמע דאין הלאו הזה
דלא תחיה בגדר עונש על מעשה החטא של הכישוף,
אלא ביסודו הוא בגדר מצות ביעור הרע של המכשפות
מן הארץ ,רצוני לומר ,דאין זה רק ככל עונשין שבתורה

הבאין על מעשה העבירה כשלעצמה ,אלא בעיקר הכוונה
היא לבער מן הארץ את כל אלה אשר חל עליהם שם
מכשף ,והשם מכשף הנופל עליהם על ידי מעשה הכישוף
שעשו הוא הגורס שיחול עליהם הלאו דלא תחיה ,ודו״ק
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עמודי

משפט
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ואח "כ אמה של המשרתת התקוטטה עם בעה״ב ,וזה

אודות

קצט

מה ששאלני ,על דבר אשה אחת גבירה אשר

טוען שהבגדים שעשה שלו הם .והרב פסק ,שבנד״ד

שואלת מאת אשתו דבר יום ביומו ,למכור

כו״ע מודים ,שיש חילוק בין אם המשרת מקבל שכר

לה המעיל שהיא עוטה ,כי הוא יפה מראה ,והאשה

שירותו במעות ,משא״כ זו המשרתת ששירתה אותם

ההיא מתאוית למעיל הזה וכי תאוה הוא לעיניה ,ולא

בשירות הראוי ,מסתמא היה על דעת שיעשה לה

תעזוב נפשה לשאו׳ל אותו ממנה דבר יום ביומו למוכרו

הבגדים האלו על דעת גמ״ח עבור השירות ההוא ,ולא

לה .ועתה נפשו בשאלתו אם יכול למוכרו לה ,או שיש

תולים שהשירות היה בעבור המזונות ,כיון שכל

לחוש לאיסור" :לפני עור לא תתן מכשול" י

המשרתים הנוטלים שכרם לשבוע ,אוכלים על חשבון

באיסור חמדה ,והמסתעף

בעה״ב ,וא״ע הכא ודאי לשם מתנה הוא ,והיא זכתה

אנשים ובתוכם שומרי תורה ומצוות לא

בהם .עכ״ד .יע״ש.

וזאת תורת העול׳ה :א.

תשובהז

תחילה וראש יש לבאר מה שהרבה

פועל היוצא בתוך זמנו ,וכן

רואים אותו לעוון ,והוא איסור החמדה ,שאמר השי״ת

פועל שאינו מושכר לזמן מוגבל ,כשיוצא עליו

(שמות כ ,יג)" :לא תחמיד בית רעך ,לא תחמיד אשת

פועל שנשכר לזמן

רעך ועבדו ואמתו ושורו והמירו וכיל אשר לרעך",

שאינו מוגבל ,ובעה״ב הוציאו בעל כורחו .וכן בשכיר

ולקרב את האיסור אל השכל ,הנה כתב רבי אברהם אבן

לזמן קבוע ,שהוציאו בעה״ב בעל כורחו ,בין בזמנו ובין

עזרא שם (הפירוש הארוך) ,וז״ל :אנשים רבים יתמהו

כ.

להחזיר את הבגדים לבעה״ב.

שלא בזמנו .וכן אם יצא מעצמו בזמנו ,הדבר תלוי

על זאת המצוה ,איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה

במחלוקת ,שי״א שהוא נוטל את הבגדים ,וי״א שאינו

בלבו כל מה שהוא נחמד למראה עיניו .ועתה אתן לך

גם כשהוא

משל .דע ,כי איש כפרי שיש לו דעת נכונה ,והוא ראה

מוחוק בבגדים ,וטוען טענת קי״ל לתפוס בהם ,כל זה

בת מלך שהיא יפה ,לא יחמוד אותה בלבו שישכוב

דוקא בבגדים שאינם בגדי עבודה המיוחדים לעובדי

עמה ,כי ידע כי זה לא יתכן .ואל תחשוב זה הכפרי

המלון או החנות ,אבל בגדי עבודה המיוחדים לעובדי

שהוא כאחד מן המשוגעים ,שיתאוה שיהיה לו כנפים

המלון או החנות ,ובפרט כשמודפס עליהם שם החנות

לעוף השמים ,ולא יתכן להיות ,כאשר אין אדם מתאוה

או המלון ,אין יכול ליטלם לעצמו .וכן מנהג המדינה .ד.

לשכב עם אמו ,אעפ״י שהיא יפה ,כי הרגילוהו מנעוריו

נתן לו בעה״ב שאר מתנות ,שאינם כבגדים מכובדים

לדעת שהיא אסורה לו .ככה כל משכיל צריך שידע ,כי

שמכבדים את העסק ,וה״ה ביגוד שאין הפועל חייב

אשה יפה או ממון לא ימצאנו אדם בעבור חכמתו

להיראות בהם בשעת העבודה ,הרי זה זכה בהם ,אף אם

ודעתו ,רק כאשר חלק לו ה׳ .ואמר קהלת (ב ,בא):

בכל מקום שהתנה,

"ולאדם שלא עמל בו יתננו חלק(" .ואמרו חכמים

נוטלם .על כן המוחזק יכול לטעון קי״ל.

התקוטט עם בעה״ב ,ופיטרו.

ה.

ג.

הכל לפי תנאו.

(מו״ק כח ,).בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא,

אלא במזלא .ובעבור זה המשכיל לא יתאוה ולא יחמוד.
ואחר שידע שאשת רעהו אסרה השם לו ,יותר היא

סי3וןכ
לכבוד ידי״ן מה״ר גבריאל

כ6יף נר״ו יאיר וזרח,

יציץ ציץ ופרח ,ברוב שלום עד בלי ירח .כיר״א.

נשגבה בעיניו מבת מלך בלב הכפרי ,על כן הוא ישמח

בחלקו ואל ישים אל לבו לחמוד ולהתאוות דבר שאינו

שלו ,כי ידע שהשם לא רצה לתת לו ,לא יוכל לקחתו
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בכחו ובמחשבותיו ותחבלותיו ,ע״כ יבטח בבוראו
שיכלכלנו ויעשה הטוב בעיניו .עכ״ל.

’*ובדברות

כושפט '

(דברים ה ,יז) ,וז״ל :והוסיף ביאור בדבור "לא תחמוד",

שהקדים האשה ,בעבור כי יצר לב האדם רע מנעוריו

שניות נאמר (דברים ה ,יו)" :ולא תחמיד

באשה יותר מן הכל .וביאר כי יכנס בכלל חמדה אפילו

אשת רעך ,ולא תתאדה בית רעך שדהו

התאוה ,כי אם יתאוה לגזול מחברו דבר מכל אשר לו,

ועבדו ואמתו שורו והמירו וכל אשר לרעך" ,וגם שם

ולא יוכל לעשות כן כי חברו תקיף ממנו ,או שיש

ביאר הראב״ע בזה״ל :תחת "לא תחמוד" (שמות כ ,יג)

במקומו אימת מלכות ,עובר בלאו הזה .והוסיף בכאן

אמר" :לא תתאוה" .ורבים אמרו ,כי אין עון במחשבת

"שדהו" ,לדרוש מה שאמרו במכילתא (יתרו פרשה ח):

בלב ,ואין עליהם שכר ועונש .ויש ראיות רבות להשיב

אי מה הפרט מפורש בנכסים המטלטלים שאין להן

עליהן ולא אאריך ,רק אראה להם( :משלי ו ,יח)" :לב

אחריות ,אף אין לי אלא נכסים המטלטלים שאין להן

חירש מחשבות און"" ,הטיבות כי הןה עם לבבך",

אחריות ,וכשהוא אומר במשנה תורה" :שדהו" ,על

(ז־הי״ב ו ,ח)" ,ולישרים בלבותם" (תהילים קכה ,ד).

כרחך מה הפרט מפורש בדבר שהוא קונה ומקנה ,אף

ומשה אמר בסוף (דברים ל ,יד)" :בפיך ובלבבך

כל דבר שהוא קונה ומקנה .עכ״ל .וא״כ גם חמדת מעיל

לעשתו" .ועיקר כל המצות ליישר בלב ,ורובם וכר.

שחומדת אותה האשה שתמכור לה אשתו את המעיל,

והמזיד והשוגג יוכיחום .עכ״ל .ע״ש.

גם הוא בכלל חמדה וגם הוא אסור מן התורה.

לא תחמו־ ולא תתאוה ,אם הם ב׳ איסורים

החמדה  -היא אם כל חטאת

ובספר

החינוך (מצוה תטו ,ד״ה שנמנענו לקבוע),

ולפלא

בעיני על אנשים חרדים שחומדים מעיל,

כתב וו״ל :וכתב הרמב״ם ו״ל (בספר

ובלא שום בושה דורשים וחוזרים ודורשים

המצוות) ,שאין שני הלאוין ,שהן "לא תחמוד" שבסדר

שימכרו להם את המעיל ,ואינם שמים על ליבם על

וישמע יתרו (שמות כ ,יד)" ,ולא תתאוה" שבסדר וה,

איסור "לא תחמוד" שהוא לאו מפורש מעשרת הדברות,

לאוין כפולין בענין אחד ,אבל הם שני ענינים .שלאו

ואין זה אלא אשה שפלה ודעתה מעוות ,ואם תמשיך

דלא תחמוד ימנענו מלקחת בשום צד בין בדמים בין

במנהג הרע הזה ,סוף דבר שתחמוד גם אנשים אחרים

שלא בדמים מה שקנה וולתנו ,אם איננו חפץ למכור

ותלך אחרי מאהביה ,כי הרמב״ן כתב ,שבכלל החמדה

אותו דבר ,ולאו וה דלא תתאוה ימנענו אפילו התאוה בו

היא התאוה ,וסוף דבר תחריב ביתה בשביל גודל

בתוך לבנו ,כי עם התאוה יבוא להתחנן לו ולהכביד

חמדתה ,וכמ״ש במכילתא דרבי ישמעאל (מסכתא

עליו למוכרו או להחליפו לך בכלי אחר על כל פנים .ואף

דבחדש ,יתרו ,פרשה ח ,ד״ה כיצד נתנו) :כתיב" :כבד

על פי שהאחד מאלו הלאוין מושך את חברו ,שנים

את אביך ואת אמך" ,וכנגדו כתיב" :לא תחמוד" ,מגיד

יחשבו מכל מקום ,והרי אתה רואה החילוק שביניהם.

הכתוב ,שכל מי שהוא חומד ,סוף מוליד  pשהוא מקלל

עכ״ל .ע״ש .אמנם אין כן דעת הסמ״ג (לאוין קנח)

את אביו ואת אמו ומכבד למי שאינו אביו .ע״כ .וביאורו

שאומר שהחמוד והתאוה אסור אחד הוא .וכן כתב רש״י

הוא כמ״ש במדרש תנחומא (פרשת נשא סימן ד):

ואיסור

בחומש (פ׳ ואתחנן) .ע״ש.

שהנואף עם הסוטה מתעברת ממנו ,ואומרת לבעלה:

איסור חמדה במטלטלין

"ממך אני מעוברת" ,והעובר גדול ,ומכבד לפני בעלה,

חמדה הוא לאו דוקא על שדה ואשה ,אלא

סבור שהוא אביו ואינו אביו ,ועובר בשוק ומבזה את

אפילו על מטלטלין ,וכמ״ש רבינו הרמב״ן

הנואף ,שסבור שאינו אביו .״לא תרצח״  -הנואף נכנס
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על מנת שאם נתפס או יהרוג או יהרג .״לא תנאף״ -

ולכן אם ימכור לה את המעיל כאשר בקשה ,הנה הוא

וודאי שהוא נואף .״לא תגנוב״  -שהוא גונב מקור

גורם לה לעבור על איסור" :לפני עור לא תתן מכשול",

חבית ,וכן הוא אומר (משלי ט ,יז)" :מ?ם גנובים

שהרי בעצם מה שהיא קונה ממנו את המעיל ,מיד היא

ןמתקו" .״לא תענה ברעך״  -שמעידה עדות שקר

עוברת בלאו "לא תתאוה" ,ואם לא ימכור לה את המעיל

לבעלה ואומרת" :ממך אני מעוברת"" .לא תחמוד בית

לא תעבור אלא בלאו "לא תחמוד" בלבד.

רעך ולא תחמוד אשת רעך״  -שכל מי שחומד אשת

החומד שיהיה לו במו שיש לפלוני ,אם עובר

חבירו ונואף עמה ,חומד כל אשר לחבית ,כיצד?

והנה

יש לחקור במי שהוא חומד שיהיה לו מעיל

כשהוא נואף עמה והולך לו ,והיא יולדת ממנו ,סבור

כמו שיש לפלוני ,אבל אינו חומד את המעיל

בעלה שהוא ממנו בא ,כשבא להיפטר מן העולם ,סבור

שיש לפלוני עצמו ,אם יש בזה איסור חמדה ,שאפשר

שאותו הבן שלו ,וכותב לו דייתיקי מכל נכסיו ,ומורישו

שהאיסור של חמדה הוא אפילו בדבר שיש להשיגו אצל

כל מה שיש לו ,ואינו יודע שאינו בנו ,נמצא שהנואף

אחרים ,כדי שלא ירגיל את עצמו שכל מה שליבו חפץ

חומד כל מה שיש לו לחבירו וכו׳" .זכור את יום השבת"

בו ילך ויקחנו ,שאם לבסוף יהיה דבר שהוא חפץ בו

כיצד עובר עליו? פעמים כהן שיש לו אשה כהנת,

ולא ימצא להשיג לו כמותו ,יאנוס את בעליו למוכרו לו,

ישראל נואף בא עליה ,והיא יולדת ממנו ,סבורים בו

או שיחמוד אשת חבירו ,וזו אי אפשר להשיגה בעודה

שהוא בנו של כהן ,ועומד התינוק ומשמש בבית

תחת ידו ,או יפתה אותה לדבר עבירה וישיג את רצונו,

המקדש ,ועורך עצים ומעלה בשבת ,ונמצא מחלל

או שיעשה מריבה בין איש לאשתו עד שיגרשנה והוא

השבת ,הרי עשרת דברות שהסוטה עוברת עם הנואף.

ישאנה ,ולכן אסרה התורה את איסור החמדה לעולם,

וכן איתא בבמדבר רבה (פרשה ט סימן יב) .ועי׳ בספרי

אפילו בדבר שהוא יכול להשיגו ממקום אחר ,ואין

זוטא (פיסקא טו ד״ה והיה) :להגיד לך כמה אזהרות

החומד דורש את החפץ שבידי חבירו ,אלא רוצה

ארבעה עשר לאוין ,משום,

שכמותו .או דילמא איסור החמדה הוא דוקא לחמוד מה

"ואהבת"" ,לא תשא"" ,ולא תחמוד"" ,לא תתאוה",

שנאמר בכתוב מפורש (דברים ה ,יו)" :ולא תחמיר אשת

"לא תגנוב"" ,לא תגזול"" ,לא תקום"" ,ולא תטור",

רעך ,וליא תתאדה בית רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו

"לא תזרע כרמך כלאים"" ,לא תחרוש"" ,לא תחסום",

וחמירו וכיל אשר לרעך" ,ומשמע שדוקא כשהם ביד

"לא תתורו"" ,לא תקרב"" ,לא תגלה"" ,לא תנאף".

רעיך ,ולחמוד רק את הדבר עצמו שהוא נמצא בידי

ע״ש.

חבירו ,שחומד עבדו זה ואמתו זו ,ושדהו זה ,וביתו

חמדה המביאה למעשה ,אם עובר בב׳ לאוין

הזה ,ואשתו הזו בדוקא ,שכנגד זה דברה תורה לאסור

שאם החמדה היא רק בלב ,נמצא שעוברת אותה

את החמדה ,אבל אם הוא חומד דבר שכזה שכמו שיש

אשה על איסור "לא תחמוד" ,אבל אם גם

לרעהו יהיה לו ,אבל אינו רוצה את הדבר עצמו שיש

הנואף

ודע

עובר משום

הביאה את החמדה לכלל מעשה ,ואת אשר חמדה

קיבלה כפי החמדה שביקשה ,גם הגיעה לעוד איסור

לרעהו ,לא עובר באיסור חמדה.

ואמרתי

לפשוט ספק זה מהא דאיתא במסכת כלה

שהוא "לא תתאוה" ,וכמ״ש הרמב״ן (דברים יג ,ט),

רבתי (פרק ו הלכה א) :בן עזאי ,מאי

וז״ל :שאם התאוה בלב עובר בלאו הראשון ,ואם הוסיף

קאמר? כל הנותן ארבעה דברים על לבו שוב אינו

לעשות כאשר חשב עובר גם בלאו השני ,עכ״ל .ע״ש,

חוטא .אמר רבא :מדת הרחמים יש לה ארבעה דברים,
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ואף השטן ארבעה דברים ,כל הנותן ארבעה דברים על

ומבואר

לבו הרי זה חוטא ,העושר ,והאשה ,ויצר הרע ,והריב.

שביד פלוני שיהיה שלו ,אם אם חומד

מכאן שאין איסור • אלא לחמוד את מה

וצריכא ,אי אשמעינן אשה ,הוה אמינא דילמא אסור

שיהיה לו כמו שיש בד פלוני ,אין עובר באיסור "לא

אשת איש ,אי נמי נדה ,אי נמי גויה; ואי אשמעינן יצר

תחמוד" ,ואף שיש במשמע שהוא מרגיל את עצמו

הרע ,הוה אמינא דלאו אינתתיה ,אבל היכא דאית ליה

לחמוד כל דבר ,ואם מחר לא ימצא מה שהוא חומדו

אשה אימא לא ,קא משמע לן דאפילו אית ליה אשה

יכול להגיע לחטוף את של חבירו ,עכ״ז אין כאן איסור.

אסור ,דילמא מקרי ליה איסורא; ואי אשמעינן יצר הרע,

וא״כ אף כאן אם היא מבקשת ממנו לקנות לה בחו״ל

הני מילי בדגופא ,אבל בממונא לא ,אמר נמי עושר; ואי

מעיל כזה ,אין בו משום איסור של "לא תחמוד" ,כי אין

אשמעינן עושר ,דממונא ,דלישנא לא ,צריכא .איבעיא

איסור החמדה אלא כשהוא רוצה אח מה שיש ביד פלוני

להו ,ממון פלוני לי (האומר ממון פלוני ודאי היה לי);

עצמו ,משא "כ כשהוא רוצה שיהיה בידו כמו שיש

לי אשה כאשת פלוני (כלומר ,הלואי היתה אשת פלוני

לפלוני אין בו איסור.

אשתי); אשתו במטה נדה ,ישן עמה או לא (כלומר ,אם

החומד בת פלוני להשיאה לבנו

מותר לישן עם אשתו נדה הוא בבגדו והיא בבגדה);

ובן מבואר

במכילתא

דרבי

ישמעאל

(מסבתא

איניש דלא מיתכשר ,לינצויי מאי (כלומר ,אם מותר

דבחדש ,יתרו ,פרשה ח ,ד״ה לא תחמוד)" :לא

לעשות ריב עם אדם שאינו כשר על רשעתו)? תא שמע,

תחמוד" ,רבי אומר :כתוב אחד אומר" :לא תחמוד",

ושמעינהו לכולהו ,לא תחמוד ,אפילו ממון פלוני לי.

וכתוב אחד אומר" :לא תתאוה" ,כיצד יתקיימו שני

ופריך ,האי ממון פלוני לי ,גנבא ליסטים הוא (שאם

מקראות הללו? הרי זה אזהרה לעוקף אחר הנואף - .לא

אומר אשיג ממון פלוני לי ,גזלן ממש הוא ,ואמאי אמר

תחמוד בית רעך ,כלל ,ועבדו ואמתו ושורו וחמורו,

שאינו עובר אלא בלא תחמוד)? אלא ממון לי כפלוני

פרט; כלל ופרט ,אין בכלל אלא מה שבפרט; וכשהוא

(שאומר הלואי יהיה לי סך ממון כפלוני) ,ודאי אסור,

אומר וכל אשר לרעך ,חזר וכלל ,אי כלל ככלל הראשון

מבעי אנפשיה (וכי יש איסור להתפלל הלואי יהיה לי סך

הרי אמרת לאו; אלא חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל ־ אי

ממון כפלוני)? אלא לולי יהיב לי פלוני ממוניה בידי,

אתה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט מפורש בדבר שהוא

דהא קא חמד (דהיינו שאומר ,הלואי שיתן לי פלוני את

קונה ומקנה ,אף כלל בדבר שהוא קונה ומקנה; אי מה

ממונו ,ועובר בזה בלא תחמוד); אשה כאשת פלוני ,הא

הפרט מפורש בנכסים המטלטלין שאין להם אחריות,

כבר הרהר בה (שגם זה הוא באיסור לא תחמוד,

אף אין לי אלא נכסים המטלטלין שאין להם אחריות,

ונפשטא בעיין שאסור לומר" :הלואי היתה אשת פלוני

וכשהוא אומר במשנה תורה" :שדהו" ,על כרחך מה

אשתי" ,דהא מהרהר בה) ,אבל בת פלוני ,ודאי מותר

הפרט מפורש בדבר שהוא קונה ומקנה ,אף אץ לי אלא

(לומר הלואי תהיה בת פלוני לי לאשה) ,ופריך,

בדבר שהוא קונה ומקנה; אי מה הפרט מפורש בדבר

פשיטא! ומשני ,לא צריכה ,דאי אמר איקדשת ,ואמרה

שאינו בא ברשותך אלא ברצון בעלים ,אף אין לי אלא

לא (שאפילו אם אמר לבתולה" :התקדשי לי" ,והיא

דבר שאי אפשר לבא ברשותך אלא ברצון בעלים ,יצא,

ממאנת ,אפ״ה מותר להשתדל ולהרבות שדכנים שתרצה

שאתה חומד בתו לבנך או בנו לבתך; או אפילו חומד

להנשא לו) .ע״ב ,וכביאור מה״ר חיים מנדל שרלין ז״ל

בדיבור ,ת״ל (דברים ז ,כה)" :לא תחמוד כסף וזהב

בפירוש לחם שערים (פרק ו ,דף כ ע״א) .ע״ש.

עליהם ולקחת לך" ,מה להלן עד שעושה מעשה ,אף
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רג

כאן עד'ש1גושה מעשה .ע״כ .וביאר בשו״ת דברי יציב

נחשב חשוד על ממון ,לפי שאינו חושב שהוא חומד,

(חחו״ט סימן סה ,ד״ה וזה גם) ,דמ״ש במכילתא :יצא

אף שבאמת הוא חומד .וכן נראה מדברי רבינו הרמב״ן

שאתה חומד בתו לבנך או בנו לבתך ,הוא משום -

בחידושיו עמ״ם בבא מציעא (ו .ד״ה והוי) ,ח״ל :והוי

שהחיוב מוטל עליו ,כמ״ש בכתובות (נב :):הא נמי

יודע דמאי דאמר אביי חיישינן שמא ספק מלוה ישנה יש

דאורייתא הוא ,דכתיב וכו׳" ,וקחו לבניכם נשים ואת

לו עליו ,לא שיהא רשות ביד אדם לתקוף בטליתו של

בנותיכם תנו לאנשים" ע״ש ,והוי כחושק בשבילו,

חברו משום מלוה שיש לו עליו ולישבע שלי היא ,אלא

ושריא רק משום מיעוטא דדומיא דהפרט ,אבל בכה״ג

אביי סמיך אמאי דאמרן מורי ואמר :דמי קא יהיבנא,

בחפץ אסור .ע״ש .נמצא שיכול לחמוד לישא בתו ,ואין

ולא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו ,ומאן דעביד

בזה משום "לא תחמוד" ,וכן ראיתי להדיא במכילתא

הכי לא חשיד אממונא ואשבועתא ,אבל ודאי אין אדם

דרבי שמעון בר יוחאי (פרק כ פסוק יד) :יכול לא יתאוה

רשאי לעשות כן ,ואין זה צריך ליכתב .עכ״ל .והיינו

על בתו ליטלהי ת״ל :״אשת“רעך״  -מה אשת רעך

שאע״פ שאין נפסל לעדות בכך ,מ״מ עובר באיסור "לא

שהיא אסורה לך ,אף כל דבר שאסור לך .עכ״ל .ע״ש.

תחמוד" .וכ״ב הרמב״ן שנית עמ״ם בבא מציעא (עב.

והיינו דוקא שהוא מבורר שיש עליו בעלות של רעיך,

ד״ה שטר) ,שכל דבר שלא משמע להו לאינשי שנפסלין

אבל אם אינו של רעיך ,אין בו איסור של "לא תחמוד".

בכך ,אין נפסלין ,ואמר כן על העדים במלוה ברבית

איסור לא תחמו־  -כשמשלם דמים

שאף העדים היו צריכין ליפסל בכך ,אלא שאין הערים

ועתה

הבוא נבוא לעיקר דינא ,אם יש איסור לא

נפסלים בכך משום ד״לא תשימון עליו נשך" לאינשי

תחמוד כאשר משלם דמים בעד החפץ או

במלוה משמע לחו ולא בעדים ,כמו "לא תחמוד"

לאו ,דהנה במסכת בבא מציעא (ה ,):אמרו :כי אמרינן

דמשמע להו לאינשי בלא דמי .ע״ש .ומבואר שהשוה

הכופר בפקדון פסול לעדות  -כגון דאתו סהדי ואסהידו

שני איסורי דאורייתא זה לזה .אלא שאין נפסל בכך

ביה דההיא שעתא איתיה לפקדון בביתיה והוה ידע .אי

לעדות .וכ״כ בחידושי הריטב״א עמ״ס ראש השנה (כב.

נמי :דחוה נקיט ליה בידיה .אלא הא דאמר רב הונא

ד״ה המשחק) ,גבי המשחק בקוביא ,וכתב שהוא פסול

לקמן גבי שילם ולא רצה לישבע ,שאם בא לשלם -

לעדות מדרבנן ,ולמאן דפסיל ליה בסנהדרין (כד ):מדין

משביעין אותו שבועה שאינה ברשותו ,חיישינן שמא

אסמכתא ,אע״ג דאסמכתא דלא קניא גזילה דאורייתא

עיניו נתן בה ,נימא :מיגו דחשיד אממונא חשיד

הוא ,מיהו כיון דלא משמע להו לאינשי דהאי ליהוי גזל

אשבועתא! ומשני ,התם  -לא חשיד אממונא ,דמורי

לא מיפסיל מדאוריתא ,וכדאמר בעלמא (ב״מ ה :):לא

היתירא למימר :דמי בעינא למיתב ליה .אמר ליה רב

תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו .ע״ש .וכ״כ שנית

אחא מדיפתי לרבינא :והא ק א עבר על לאו ד״לא

עמ״ס בבא מציעא (ה :ד״ה אלא) ,ח״ל :ואי משום לאו

תחמו־" ,ומה לי חשוד על לא תחמוד ,מה לי חשוד על

ד״לא תחמוד" ,אף בזה אינו סבור שהוא עובר ,דלא

לא תגזול ,נימא :מיגו דחשיד עליה ,חשיד אשבועתא!

תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו ,ולא פסלינן גברא

ומשני" ,לא תחמד" לאינשי בלא דמי משמע להו .ע״כ.

אלא במילתא דידיע לאינשי דעבד איסורא .ע״ש .והניף

ומשמע שלאינשי כך משמע שאיסור לא תחמוד הוא

ידו שלישית (ב״מ לד :ד״ה א״ר הונא) ,ועל ארבעה

דוקא כאשר אין משלם דמים ,אבל אם משלם הדמים

עמ״ס בבא בחרא (צד :ד״ה ת״ש שטר) .וכן נראה

אין איסור לא תחמוד .ואנשים טועים הו .ומ״מ לא

מדברי בעל אור זרוע (ח״ג פסקי בבא קמא סימן תיג)
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שכתב" :לא תחמוד" לאינשי בלא דמי משמע להו,

לאו דלא תחמוד בית רעך ,אף אם יפרע לו דמי שויין

אלמא היכא דיהיב דמי משמע להו לאינשי דלא עברי

חזקתו כר .יע״ש .וכ״כ הרב משנה למלך (גזלה פרק א

אלא תגזול ולא אלא תחמוד .ע״ש .וכ״כ רבינו אהרן

הלכה ט) ,אלא שכתב שיש לפקפק בהוראה זו שנקרא

מלוניל ז״ל בספר אורחות חיים (דין החומד ,אות א),

רשע ,כי לא מצינו שיקרא רשע במי ששכר בית ובא

וז״ל :אסור לחמוד שום דבר שנאמר" :לא תחמוד",

אחר ולקחה .יע״ש .ועי׳ להלן מש״כ בשם הרב נדיב לב.

ואע״ג דאמרינן במכילתא :יכול בדברים? ת״ל" :ולקחת

ודוק.

לך" ,מה להלן מעשה אף כאן מעשה[ ,מכל מקום נראה

אמנם

בסנהדרין (כה :):תנא :הוסיפו עליהן הגזלנין

שאף בלב אסור ,אך אינו נגמר להתחייב עליו עד

והחמסנין - .גזלן דאורייתא הוא! ־ לא

שיעשה מעשה] ,ובדיהיב דמי חייב [אחת ובדלא יהיב

נצרכא אלא למציאת חרש שוטה וקטן .מעיקרא סבור:

דמי חייב] שתים ,דלא תחמוד ולא תתאוה הכל אחד.

מציאת חרש שוטה וקטן לא שכיחא ,אי נמי  -מפני דרכי

עכ״ל .יע״ש .וכ״כ רבי יצחק מקורבייל ז״ל מבעלי

שלום בעלמא .כיון דחזו דסוף סוף ממונא הוא דקא

התוספות בספר מצוות קטן (מצוה יט) ,שאף בלב אסור,

שקלי  -פסלינהו רבנן .החמסנין ,מעיקרא סבור :דמי קא

אך אינו נגמר להתחייב עליו עד שיעשה מעשה,

יהיב ,אקראי בעלמא הוא .כיון דחזו דקא חטפי  -גורו

ובדיהיב דמי חייב אחת ,ובדלא יהיב דמי חייב שתים.

בהו רבנן .וכתבו בתוספות (ד״ה מעיקרא) :וא״ת

וכ״כ בהגהות רבינו פרץ לסמ״ק שם (מצוה יט אות ב)

וליפסול מדאורייתא דקא עבר אלאו דלא תחמוד ? וי״ל

בשם רבינו יונה ז״ל ,שאפילו ביהיב דמי קעבר משום __דלא תחמוד משמע דלא יהיב דמי ,וכי יהיב דמי ליכא

לא תחמוד .וכ״כ הר״א ממיץ ז״ל בספר יראים (סימן

לאו דחמוד כלל .וא״ת והא אמרינן בפ״ק דבבא מציעא

קטו) .וכ״כ בהגהות מיימוניות (גזלה פרק א הלכה ט),

(ה ):לא תחמוד בלא דמי משמע להו ,משמע לאינשי

שאף שלא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו ,מ״מ

דווקא הוא דמשתמע כך ,אבל הם טועים דלא תחמוד

לפי האמת לא תחמוד הוא אפילו בנותן דמים .וכ״כ

הוו אפי׳ בדיהיב דמי? וי״ל דמשמע להו דקאמר ,ר״ל

בתשובות מיימוניות לספר שופטים (סימן יד) ,שאפילו

נמי דכן הוא האמת .ועי״ל דהכא הכי קאמר דמי קא

בנותן דמים עובר בלא תחמוד .וכ״כ במגדל עוז (גזלה

יהבי והיו מפייסים אותם עד שיאמרו" :רוצה אני" ,אם

פרק א ,ד״ה ואני אומר) ,דאע״ג דיהיב דמי עבר בלאו

כן לא עברי אלאו ד״לא תחמוד" ,כיון דחזו דשקלי בעל

דלא תחמוד ,ושכן נראה מלשון הרמב״ם .וכ״כ רבי

כרחייהו ולא היו חוששין אם יתפייסו פסלינהו .ע״כ.

אשתורי הפרחי ז״ל בספר כפתור ופרח (פרק יב,

ומבואר לתירוץ קמא בתוספות שכן הוא האמת דלא

הפסולים לדון או להעיד) ,וכתב עוד ,שמ״מ ודאי

תחמוד הוא דוקא בלא נותן דמים .וכן דעת רבינו

דפסולים מדרבנן .וכ״כ בפשיטות בשו״ת מהרש״ך

שמשון מקינון ז״ל בספר הכריתות (שער ג סימן קמד)

(ח״ב סי׳ קעט) ,שהדין נותן שקונה המולק״י להוציא

שכתב וז״ל :מצינו לשון משמע להו וכן הילכתא בב״מ

את היהודי המחזיק מחזקתו נקרא רשע דהא אפילו

(ה) :לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו ,וכן

המהפך אחרי החררה לקנותה אע״ג דאכתי לא מטא

האמת ,ומשמע להו .ר״ל וא״כ אין העולם טועים בזה

לידיה ולא קנאה ובא אחר ונטלה נקרא רשע ,כ״ש

ואינם חשודים על ממון בכך ,כי יודעים שאינם פושעים.

בקונה מולק״י מהבית שישראל חבירו מחזיק בה ומטא

עכ״ל .וכ״כ הרב מגילת ספר (חלק הלאוין סימן קנח ,דף

לידיה וזכה בה כמה ימים דודאי נקרא רשע ועובר על

פג ע״א) .בדעת הסמ״ג .וכ״כ הרב יד מלאכי (כלל שמז.
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ד״ה אמנם) בפשיטות ,שכן הוא האמת דלא תחמוד אינו

דשמתינהו ,והוי הפך דברי הרב המג״ן .יע״ש.

אלא בדלא יהיב דמי ,ושכן דעת מרן ז״ל .יע״ש .וגם

וכן ראיתי להרב משנה למלך (מלוה פרק ד הלכה ו),

מפפ׳ךיצזזק אבואלעפייא ז״ל ראב״ד דמשק בשו״ת פני

שאף הוא היה מתכוין כן דאכתי החמדן דיהיב

יצחק (חלק ה ,בהשמטות דף פק״ד אות לו) ,כתב,

דמי פסול מדרבנן ,שכתב אודות מש״כ בתוספות בבא

שהחמסנים לא נפסלים אלא רק מדרבנן ,כיון שנותנים

קמא (ל :ד״ה וחכמים) ,גבי שטר שיש בו ריבית שלדעת

דמים ולא עוברים על לא תחמוד אלא מדרבנן ,וכאשר

חכמים גובה את הקרן ,והקשה ר״י למה השטר כשר

העלה מרן בשו״ע (חו״מ סימן לד ס״ב) ,ושב״ב הרב

כיון שהעדים עוברים על (שמות כב ,כד)" :ליא השימון

באר היטב (סימן שנט אות ו) ,דמש״כ מרן שעובר על

עליו נשך" ,וא״כ בשטר זה עוברים בלא תעשה והם

לא תחמוד ,היינו מדרבנן ,ובהכי ניחא מה שהקשה

פסולים .ותירצו ,דלא תשימון עליו נשך לאינשי במלוה

התומים על הסמ״ע והכ״מ .וכן דעת הרב מטה שמעון

ולוה וערב משמע להו ,ולהכי לא מפסלי בהכי,

(סימן לד הגב״י אות ל) בדעת מרן ז״ל .עכ״ד .יע״ש.

וכדאמרינן בב״מ (ה :):לא תחמוד לאינשי בלא דמי

כשאיסור לא תחמו־ גם כשמשלם  -אינו
ידוע ,אם נפסלים לעדות

משמע להו .ע״כ .ומבואר מהתוספות שעדי ריבית

ועי׳

כשרים משום דלא תשימון לאינשי במלוה משמע להו

למהר״ם גאלנטי ו״ל בספר קרבן חגיגה (סימן

ולא בעדים ,וכן הוא לענין החמרה .והקשה המש״ל

מ) ,שהביא דברי הסמ״ג (לאוין קנח) ,עמ״ש

מתוספות סנהדרין (כה :ד״ה מעיקרא) ,שכתבו דלא

בגמרא לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו,

תחמוד משמע דלא יהיב דמי ,וכי יהיב דמי ליכא לאו

דמשמע דהאמת^דננבן דאפילו עם דמים עובר בלא

דחמוד כלל ,וחזרו והקשו מהא דאמרינן לא תחמוד

תחמוד ,ובפרק זה בורר אמרו דחמסן דיהיב דמי אינו

לאינשי בלא דמי משמע להו ,ומשמע לאינשי דוקא הוא

פסול אלא מדברי סופרים .ויש לפרש בלא דמי משמע

דמשתמע כך ,אבל הם טועים דלא תחמוד הוי אפילו

להו וכן הוא האמת .עכ״ל סמ״ג .וכי עליו הרב קרבן

בדיהיב דמי .ע״כ ,משמע דכוונתם הוא דאע״פ שטועים

חגיגה ,וז״ל :ולע״ד אין הקושיא קושיא כלל ,דלפי

היה ראוי לפסול אותם מדרבנן ,דומה למ״ש התום׳ עלה

דלאינשי כפי טעותם אינם עוברים בלאו דלא תחמוד -

דמתני׳ דואלו הם הפסולים דמלוה ברבית קצוצה אינו

להבי אינם פסולים מן התורה ,כההיא דאמר בסנהדרין

פסול לעדות אלא מדרבנן ,משום דלא משמע ליה

(כו ):בהנהו קבוראי שקברו את המת בי״ט שלא ראו

איסורא כיון דמדעתיה יהיב משמע מדבריהם ,דלא מהני

לנדותם ,דמשמע להם דמצוה קעבדי ואינו במרד ,והיינו

ה״ט דטועים אלא שלא לפסול אותם מה״ת אבל מדרבנן

הא דהכא ,דלפי דלאינשי לא משמע להו דעברי אלאו

מיהא פסולים ,ואילו הכא הכשירו העדים משום דטועים

דלא תחמוד כי להו משמע בלא דמי ,להכי מן התורה

הם אפילו מדרבנן .ותירץ המש״ל לחלק ,דשאני היכא

כשרים וכו׳ ,הגם שהתוס׳ פירשו כסמ״ג לתירוצא קמא,

שהם יודעים שיש איסור באותו מעשה כגון חמידה -

עכ״ז האמת איתנו וכו׳ עכ״ל .וכ״כ מרן החיד״א ז״ל

אלא שהם מחלקים מדעתם דהיינו דוקא בדלא יהיב

בשו״ת יוסף אומץ (סימן קא אות ב) ,אלא שהעיר על

דמי ,אז הוא דפסילי מיהא מדרבנן .אבל היכא שהם

דברי הרב המג״ן ז״ל ,דנעלם מעיניו דבהנהו קבוראי

טועים דמעולם לא נאסר להם איסור זה ,אז אפילו

שמתינהו ,אך להכשירם לעדות רב פפא פסילנהו ורב

מדרבנן כשרים דומיא דעדי רבית .וכתב שכעין חילוק

הונא בריה דרב יהושע אכשירנהו ,ושניהם מודו

זה חילק מהר״ש הלוי ז״ל הובאו דבריו בתשובת בעל
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פני משה (ח״ב סימן כח) ,וההיא דהמלוה ברבית נמי

הרמב״ם .יש לתמוה שהרי דעת הרמב״ם מפורשת שאין

יודה הוא שהרבית אסור אלא שטועה דהוי דוקא ע״כ

ס״ל הכי בהלכות גזילה (פרק א הלכה ט) ,ח״ל :כל

אבל מדעתיה לא ,ומש״ה פסול מדרבנן דומיא דחמידה.

החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו או כל

עכ״ד .יע״ש.

דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו ,והכביד עליו ברעים

החמסן ,אם נפסל לעדות משום לא החמד

והפציר בו עד שלקחו ממנו ,אף על פי שנתן לו דמים

ונראה

מדברי מרן בבית יוסף (חו״מ סימן לד ,ד״ה

רבים הרי וה עובר בלא תעשה ,שנאמר (שמות כ ,טז):

העובר) ,שגם הוא ס״ל כהתוספות ,שכתב

"לא תחמו־" ,ואין לוקין על לאו וה מפני שאין בו

שהדומסן נפסל רק מדרבנן ,ואע״ג דבב״מ (ה ):אמרינן

מעשה ,ואינו עובר בלאו וה עד שיקח החפץ שחמד,

"לא תחמוד" לאינשי בלא דמי משמע להו ,דמשמע

כענין שנאמר (דברים ז ,כה)" :לא תחמד כסף ווהב

דלאינשי משמע אבל קושטא לאו הכי הוי ,כבר כתבו

עליהם ולקחת לך״  -חימוד שיש בו מעשה .ובהשגת

התוספות (סנהדרין כה :ד״ה מעיקרא) ,די״ל דמשמע

הראב״ד :כל החומד עבדו או אמתו וכר ,אע״פ שנתן לו

להו דקאמר ר״ל נמי דכן הוא האמת .עכ״ד .ע״ש .וכ״כ

דמים יקרים .אמר אברהם :ולא אמר רוצה אני .עכ״ל.

שנית בכסף משנה (עדות פרק י הלכה ד) ,שהאמת כמו

ומבואר דאפילו המרבה עליו רעים למכור לו בדמים

שמשמע להו לאינשי .יע״ש .ומשמע דס״ל כהתוספות.

עובר בלא תחמוד .והניח בצ״ע .יע״ש .ובהשגתו על

וכדברי עצמו כן העלה בשולחן ערוך (חו״מ סימן לד

הסמ״ע כבר קדמו בבית שמואל (אהע״ז ,סימן כא אות

סעיף יג) ,ח״ל :העובר על גול של דבריהם ,פסול

ב) ,שדחה דברי הסמ״ע הנ״ל ע״פ מש״כ מרן בהלכות

מדבריהם .כיצד ,החמסנים ,והם הלוקחים קרקע או

גדלה (סימן נט״ש) .וכן הקשה בספר מנחת חינוך

מטלטלים שלא ברצון הבעלים~,אע״פ שנותנים הדמים.

(פרשת יתרו ,מצוה לח ,ד״ה והנה לאו הזה) על מרן

עכ״ל.

וכתב

הכסף משנה .ועי׳ למור״ם ז״ל בספר המפה (חו״מ סימן

הסמ״ע ,שמה שאין נפסלין מן התורה משום

צב סעיף ד) שכתב :התובע לחבירו מלוה שהלוהו וכפר,

לאו דלא תחמוד ,משום דלא תחמוד היינו

אף על פי שמביא עדים להכחישו ,אינו חשוד ,כל זמן

בלא דמים ,וכמ״ש התוספות .וכבר תמה עליו מהר״ר

שלא נשבע .אבל הכופו בפקדון ,הוי חשוד אף על פי

יונתן אייבשיץ ז״ל בתומים (אות יג) ,שדבריו הם היפך

שלא נשבע ,והוא שיש עדים שראוהו בידו בשעה

מש״כ מרן עצמו בשו״ע (חו״מ ,סימן נט״ש סעיף י),

שכפר .וכתב :ומיהו אם רוצה לשלם הפקדון ,אף על גב

ח״ל :כל החומד עבדו או אמתו או ביתו או כליו של

דעובר על לא תחמוד ,אינו נפסל .יע״ש .דנראה מדבריו

חבירו או כל דבר שאיפשר שיקנהו ממנו ,והכביד עליו

דס״ל שעובר מן התורה .ועי׳.

רעים והפציר בו עד שלקחו ממנו ,הרי וה עובר ב״לא

תחמוד" .כל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו

דעת הרמב״ם ,בחמדה ,כשמשלם על החפץ
וגם

מהרי״ט בחידושיו לקידושין על הרי״ף (פ״א

וכל כיוצא בוה ,כיון שחשב בלבו איך יקנה דבר וה

ד״ה וראיתי להרמב״ם) כתב ,שדברי הכסף

ונפתה בלבו בדבר ,עבר בלא תעשה של" :לא תתאוה",

משנה תמוהים ,ולא ידע מאי קא קשיא ליה בדברי

ואין תאוה אלא בלב בלבד .עכ״ל .וע״כ מסיק בתומים

הרמב״ם שבהלכות עדות ,דהא ודאי מדאורייתא גם

שדברי הסמ״ע בהלכות עדות (סימן לד) בצ״ע .וגם על

ביהיב דמי עובר בלאו ,אלא שאינם פסולים לעדות מן

מרן בכסף משנה (עדות פרק י) שכתב כן לדעת

התורה ,מפני שהם שוגגים או מוטעים ,שסוברים בטעות
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רז

 -דלא נאמר הלאו דלא תחמוד אלא בדלא יהיב דמי.

אף בדיהיב דמי .אלא שהראש״ל מלך בירושלם ח״ד

אבל אין האמת כן ,וכפי אשר העד העיד בנו בספר

בדרא ז״ל בספר נדיב לב (חלק ב חחו״מ סימן כ ,ד״ה

החינוך (מצוה לח ,ד״ה שלא להעלות) ,וז״ל :ואפילו

תשובה) ,שאחר שכתב שהתוספות ס״ל שכן הוא האמת,

נתן הדמים לחבירו על החפץ ,עובר גם כן על לאו ד״לא

שאם נותן דמים אינו עובר בלא תחמוד ,ושכן נראה דעת

תחמוד" ,שאין לאו ד״לא תחמוד" נתקן בנתינת הדמים,

הרב נימוק״י ,וכמ״ש הרב כנה״ג (חחו״מ סימן לד),

כל זמן שדרך הכרח לקחו ממנו ,כן הוא הפירוש

וסיים לנידונו ,וז״ל :ומעולם לא שמענו ולא ראינו

האמיתי לרבותינו ז״ל .עכ״ל .וכן כתב הרמב״ם שנית

להעניש לשום אדם אם לקח בית או חנות שחבירו דר

בספר המצוות (מצות לא תעשה ,סימן רסה) ,וז״ל:

בה ,כי אם אמרו בלא תחמוד גמור דקנין דבלא דמי

שהזהירנו מחשים מחשבתנו לעשות תחבולה כדי לקנות

משמע לחו ,ומשום הכי קיל איסורו והוי מדבריהם ,כ״ש

מה שיש לזולתנו מאחינו ,וזה הוא אמרו" :לא תחמוד

בשכירות דאף איסור דדיבריהם ליכא .עכ״ל .ועי׳ בשדי

בית רעך" וכו׳ ,כי זה הלאו יזהיר מהערים עד שנקח

חמד (חלק ד כללים מערכת ל כלל קל ,ד״ה הא למדת,

לעצמנו הדבר שהיינו חומדים אותו מממון אחינו -

דף נא ע״ד) ,שתמה עליו איך נעלם ממנו דמסקנת רבנן

ואפילו לקנותו ולתת בו דמים רבים ,הנה זה כלו מי

קדישי שאף ביהיב דמי איכא איסורא דאורייתא ,ולא

שיעשהו עובר על "לא תחמוד" .עכ״ל .וכ״כ בספר

אמרו הרמב״ם והטור שהוא מדבריהם אלא על הפיסול

יראים (סימן קטו) ,וז״ל :חומד ־ נקרא שחומד דבר

לעדות שזה אינו אלא מדבריהם משום דטעו וסברו דלא

חברו ולוקחו בעל כרחו ונותן דמים ,או בעקיפין בא

תחמוד בלא דמי הוא ,אבל לקושטא איסורא דאורייתא

עליו שלא כדין .עכ״ל .וכ״כ שנית (מצוה תטז ,ד״ה

איכא דלאו דלא תחמוד הוא גפ ביהיב דמי .וע״ש מה

שנמנענו לקבוע) .ועי׳ בשו״ת הרמ״ז (סימן לז ,ד״ה

שתירץ לדחוק בדבריו .יע״ש .וגם מהר״י נבארו ז״ל

וגדולה מזו) .ע״ש.

בספר פני מבין (דף פח ע״ד ,ד״ה בא״ד) כתב ,שאף

גם

הרב מטה שמעון (סימן לד הגב״י אות ל) ,תמה

שמרן ז״ל כתב בדברי הרמב״ם דס״ל דלא תחמוד בלא

על מק בב״י ובכס״מ במה שמייחס להרמב״ם

דמי משמע להו לאינשי וכן האמת ,מ״מ כבר נצבו כמו

והטור דסברי דבאמת אינו עובר בלא תחמוד בדיהיב

נד ראשונים ואחרונים על דבריו שנראה שנעלמו ממנו

דמיל־דזה לא יתכן וכו׳ ,אלא דעתם הוא דעובר גם

דברי הרמב״ם בהלכות גזילה דמשמע ממנו להדיא

בדיהיב דמי רק שאינו פסול מן התורה משום שהוא

דאפילו בדיהיב דמי עובר בלא תחמוד .יע״ש.

שוגג וסובר דאינו אלא בדלא יהיב דמי .ומצא שכבר

חילוק בדעת מרן ז״ל ,בין מה שעובר באיסור
חמדה ,לבין פיסולו לעדות

ותפארת שמואל ומגילת ספר (לאוין קנח) ,והרב המג״ן

אתא|

קדמוהו בקושיא זו הרבנים לחם משנה (עדות פ״י ה״ד),

לדינא ,דהנה מדברי מרן בב״י (חו״מ סימן

ז״ל בקרבן חגיגה (סימן מ) ,והעלו בדעת הרמב״ם

לד) נראה דס״ל כדעת התוספות ,שאם נותן

והטור ,דמאי דפסולים מדרבנן הוא משום דטעו וכו׳,

דמים על מה שחומד ,אינו פסול לעדות אלא רק מדרבנן,

יע״ש שייחס לזה גם דעת הרב הלבוש עיר שושן (סימן

ונראה מדבריו דס״ל שאינו עובר על איסור לא תחמוד

נט״ש סעיף ט) שכתב שאינו עובר על לאו זה

מן התורה בכה״ג .אלא שמרן גופיה בהלכות גזילה

מדאורייתא אלא מדרבנן .יע״ש.

(סימן שנט סי״ב) כתב בזה״ל :הא למדת שהמתאוה

הא

למדת דרבים וגם שלמים נקטי דעובר בלא תחמוד

עובר בלאו אחד ,והקונה דבר שהתאוה בהפצרה
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שהפציר בבעלים עובר בשני לארין ,לכך נאמר :לא

(סימן ג) .וכ״כ מהר״ר אברהם ענתבי ז״ל ראב״ד אר״ץ

תחמוד (שמות כ ,יד) ,ולא תתאוה (דברים ה ,יח) .ואם

זבת חל׳ב בשו״ת מר ואהלות (חיו״ד סימן ו) .וכ״כ

גזל ,עובר בשלשה לאוין .עכ״ל .ומבואר שאף שמרן

מהר״ר חיים מרדכי לבטון ז״ל אב״ד אר״ץ טוב בשו״ת

כתב בב״י שהוא מדרבנן ,היינו לענין ליפסל לעדות,

נוכח השולחן (חחו״מ סימן לב) .וכ״כ מהר״ש אבן דנאן

אבל לענין איסור לאו חמדה ס״ל כהרמב״ם ,שהמתאוה

ז״ל אב״ד פאס במרוקו בשו״ת אשר לשלמה (סימן יג).

כבר עובר בלאו אחד דלא תתאוה ,והקונה דבר שהתאוה

וכ״כ רבי ישועה עובדיה ז״ל אב״ד צפרו במרוקו בשו״ת

עובר בב׳ לאוין לא תתאוה ולא תחמוד ,וא״כ עובר

ישמ״ח לבב (חאהע״ז סימן כה) .וכ״כ מהר״ר כלפון

^זדרהחלמה)

__._.ך_קאמר היינו לאוין מן התורה.

ובא

משה הכהן ז״ל אב״ד אי ג׳רבה בשו״ת שואל ונשאל

מרן ז״ל לאפוקי מדעת הסמ״ג (לאוין קנח),

(חלק ב חיו״ד סימן קכג) .שמרן חזר בו מהרבה הלכות

דאיכא פלוגתא בין הרמב״ם להסמ״ג ,דלדעת

כשכתב השו״ע .וראה עוד לו בשו״ת שואל ונשאל (שם,

הרמב״ם ז״ל ,אינו עובר בלאו דלא תחמוד  -כי אם עד

חחו״מ סימן ד) ,שאין ראיה מהשמטה בשו״ע שחזר בו,

שיעשה מעשה ,אבל לאו דלא תתאוה ,עובר אפילו

אא״כ כתב להדיא בהיפך מהב״י ,שכן דרכו לקצר בש״ע

במתאוה בלב לחוד בלא מעשה .אבל הסמ״ג ז״ל ס״ל

ולסמוך על ספרו הארוך .וכמ״ש הרב יד מלאכי ז״ל

שגם במתאוה אינו עובר כי אם עד שיעשה מעשה.

(כללי מרן אות ד) .וב״כ הרב ישיב משה ז״ל (ח״א סימן

והטור ומרן ז״ל פסקו כהרמב״ם בזה .וכ״כ בספר

רנה) .יע״ש.

החינוך (סדר ואתחנן ,מצוה תטז) .וא״כ נמצא מבואר

בר

מן דין יש לנו להוסיף בזה גם על מה שכתב בבית

שלדעת מרן עובר בלאו דאורייתא אם קנה החמדה

יוסף ,שאילו היה מרן רואה כי התוספות יחידים

שחמד ,ואין לנו אלא מה שכתב בשו״ע ,שבכל מקום

הן בשמועתן ,דאין איסור חמדה אם משלם הדמים ,וגם

שכתב מרן ז״ל סברא בבית יוסף ושוב בשו״ע פסק

הם לא אמרו סברא זו אלא לחד תירוצא ,והיה רואה

בהיפך ,אזלינן בתר שו״ע ,וכמ״ש מרן החיד״א ז״ל

שדעת רוב ככל הראשונים בהיפך ,והם :הרמב״ן

בשיורי ברכה (אורח חיים סימן סא ס״י) ,וז״ל :ואולי כי

בחידושי ב״מ (עב .ד״ה שטר) ,והריטב״א בחידושי

אתא לחבר השלחן ערוך סבר דדחיקא טובא לפרש

ראש השנה (כב .ד״ה המשחק) ,והר״א מלוניל ז״ל

בירושלמי דקרי כולה פרשה בר מפסוקא קמא ,וכמו

בספר אורחות חיים (דין החומד ,אות א) ,והסמ״ק

שכתב הרב יפה מראה ,ומש״ה סתם להיתרא .ע״כ.

(מצוה יט) ,ורבינו פרץ שם בשמו ובשם רבינו יונה ז״ל,

יע״ש .וכ״כ שנית בברכי יוסף (או״ח סימן רח אות ו).

והר״א ממיץ ז״ל בספר יראים (סימן קטו) ,והגהות

וכ״ב בשו״ח חיים שאל (חלק ב סימן יג) .וכ״כ בשו״ת

מיימוניות (גזלה פרק א הלכה ט) ,ובתשובות מיימוניות

יוסף אומץ (סימן מא) .וכ״כ בשו״ת שבות יעקב (חלק ג

לספר שופטים (סימן יד) ,והמגדל עוז (גזלה פרק א ,ד״ה

סימן לד) ,בענינא דעסיק ביה ,דמרן בכותבו הש״ע

ואני אומר) ,והרב כפתור ופרח (פרק יב ,הפסולים לדון

העמיק וחזר בו ממ״ש בבית יוסף .יע״ש .וכ״כ מה״ר

או להעיד) ,ועוד שכולם אזלי בחד קינא בהיפך מדעת

צדקה חוצין ז״ל אב״ד בגדאד בשו״ת צדקה ומשפט

התוספות ,מסתמא הוה הדר ביה ,ולא היה כותב כן

(חאו״ח סימן ד) ,שמרן כמה פעמים שחזר בו ממש״ב

בבית יוסף .ולכן דבר ברור הוא אצלי שמרן אחר כותבו

בב״י ,כשבא לסדר השו״ע .וכ״כ מהר״ר אליהו ישראל

את ספרו הבית יוסף נתגלה אצלו דעת רוב הראשונים,

ז״ל ראב״ד אלכסנריה במצרים בשו״ת עוגת אליהו

ועל כז העלה כדעתם על שולחנו הטהור וגילה דעתו
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רט

הרחבה בשו״ע שהוא איסור מן התורה ,אשר מכל זה

חתאוה ולא תחמוד ,והמוכרת עוברת משום" :לפני עור

אין לנו ספק בדבר כי דעת מק ד״ל שיש איסור חמדה

לא תתן מכשל".

גם אם משלם הדמים.

המוכר לחמדן ,אם עובר משום" :לפני עור"

ומעתה

אם יש איסור" :לפני עור" באיסור דרבנן

אלא

שיש לדון לסברת התוספות דס״ל שאינו עובר

זו האשה המפצרת לקנות את המעיל

בלא תחמוד מן התורה אם משלם הדמים ,אם

שלובשת חברתה ,בודאי שעברה באיסור

יש איסור לפני עור בזה ,דהנה דבר זה במחלוקת הוא

דלא תתאוה לדעת הרמב״ם ומרן ז״ל ורוב הראשונים,

תלוי ,אי אמרינן לפני עור באיסורין דרבנן או לאו,

חוץ מהסמ״ג דפליג וס״ל שאם תקנה המעיל תעבור

דהגאון יד מלאכי (אות שסד) ,כתב בשם הרדב״ז ז״ל,

באיסור דלא תתאוה .אלא שלענין למכור לה את המעיל,

דלא אמרינן כן אלא רק באיסורי תורה ולא באיסורין

לדעת הרמב״ם ומרן ז״ל יש עוד איסור של לא תחמוד,

דרבנן .ואילו מדברי הרב טל אורות (דף יד ע״א) ,מוכח

וא״כ אם האשה המתבקשת תמכור לה אח המעיל ,הרי

דלא אמר הרדב״ז ז״ל דבריו אלא היכא דהיה מלוה

היא עוברת באיסור מן התורה ,והוא (ויקרא יט ,יד):

בלא״ה לאחר ,וכסברת הרב פני משה שהביא המש״ל

"ולפני עור לא ונתן מכשל" ,וכבר נודע מה שכתב

(פ״ב ממלוה) .וכתב הרב פי שנים (דף פ ע״ב) ,שגם

הרמב״ם בפירוש המשניות למסכת שביעית (פרק ה

הרדב״ו מורה דבאיסורין ררבנן נמי איכא לפני עור ,ולא

משנה ו) ,וז״ל :אמר הכתוב" :ולפני עור לא תתן

קאמר אלא דלא זהירי ביה שאר אינשי זולת רב עיליש

מכשול" ,ר״ל מי שסגרה עיניו התאוה ויצר הרע ,אל

דגברא רבה הוא .וב׳ שאמנם גם מדברי הרשב״א

תעזור אותו להוסיף בעורונו ותוסיף להרחיקו מן היושר,

בתשובה (ואני מצאתי בהיפך בח״א [סימן תתקלח].

ומפני זה אסור לעזור עוברי עבירה ולא יתקנו להם

וכ״כ הרדב״ז [ח״ה סימן אלף תקעט] יע״ש) ,מוכח,

כלים ,אבל ראוי לקלקל להם .עכ״ל .וכתב עוד במסכת

שגם בדרבנן איכא איסור לפני עור .וכן פשיטא להו

..תרומות (פרק ו משנה ג) :העיקר אצלינו אין שליח לדבר

להרלנ״ח בתשובה (סימן לח ,ד״ה אמנם) ,וכן דעת

עבירה ,והעושה עבירה בעצמו מלקין אותו ,והמתעה

מהרש״ל הביאו הש״ך (חיו״ד סימן ה״ן אות יא).

אותו או מכשילו או מצוה עליו או המסייעו לדבר

ועמש״ב בארוכה בזה מהר״ח חזקיהו מדיני ז״ל ראב״ד

עבירה בשום פנים ממיני הסיוע ואפי׳ בדבורו הקל ,הוא

עה״ק חברון ת״ו בספרו שדי חמד (חלק ט) בשו״ת דברי

נענש מהשם יתברך כפי שעושה באותו הסיוע או

חכמים (סימן לו ,דף קעא ע״א) .יע״ש .וא״כ הכא נמי

ההכנה ,אבל אינו חייב משום מלקות מן הנזכרים

לסברת התוספות שעובר בלא תחמוד רק מדרבנן ,יש

בתורה ,אבל הוא עובר על הכתוב שאמר" :ולפני עור

להסתפק בזה .אמנם כפי הנראה שדעת רוב הפוסקים

לא תתן מכשול" (ויקרא יט) ,אם היה הוא סיבה לעבור

לאסור גם בזה מן התורה משום לפני עור ,ודאי שגם

העבירה ,או עובר על הכתוב שאמר (שמות כג ,א)" :אל

בנד״ד יש לאסור.

תשת ןדך עם רשע" ,אם סייעו לאותו עובר .עכ״ל.

החומד לקחת ברצון הבעלים ,אם עובר

יע״ש .ועמש״ב בעניי בארוכה בזה בתשובת עמודי

איסור

משפט (חלק א ,חאהע״ו סימן ו ,דף פד ע״א) וכן הוא

פש

גבן עוד לדון אם עובר בלאו דחמדה דוקא

בענין זה ,אם האשה תמכור לה דבר אשר היא מתאוה

שחומד לקחתו דוקא שלא ברצון הבעלים ,אבל

אליו וחומרתו ,הרי היא מכשילתה בב׳ לאויז דלא

אם חומדו לקחתו ברצוז הבעלים אינו עובר .או דילמא
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סימן א״ך

שעובר בלאו דחמדה אפילו שחומד לקנותו ברצון

בשו״ת בעי חיי (סימן קז ,דף סג) ,שביחיד לגבי רבים,

הבעלים .דהנה כתב הרב המגיד ד״ל ,שלדעת הראב״ד

לא עבדינן ספק בסברתו להתיר או לאסור .וסו״ד העלה

ז״ל שחיוב תאוה זו היא שיתאוה לקנות בדמים שלא

הרי״ח ז״ל שם ,שהרמב״ם לא חולק על הראב״ד בענין

ברצון הבעלים .והביא דבריו מרן בב״י (סימן נט״ש).

זה .ולא אוסר אלא דרך חאוה לחשוב בליבו ההשתדלות

וכתב הרי״ח ז״ל מבבל בספר רב ברכות (מערכת ל אות

ואופני ההפצרה שיעשה לרצות את חבירו ,שבזה עובר

ב ,דף צד ע״ב) ,שלפי״ז אם האדם יתאוה לקנות בדמים

משום לא תתאוה .עכ״ד .יע״ש.

ברצון הבעלים ,ליכא בזה איסורא .ולפי סברא זו ארווח

אמנם

נעלם מעיניו לפי שעה ,שגם רש״י בפירושו

לן טובא כי בנקל אפשר לאדם לשמור עצמו בזה לבלתי
יתאוה בלבו לקנות בדמים שלא ברצון הבעלים ,אבל

אם צריך לשמור את עצמו לבלתי יתאוה בליבו לקנות

חפץ או בית של חבירו ברצון הבעלים ,הנה בזה צריך

לתורה (סדר ואתחנן) ס״ל כדעת הסמ״ג ז״ל,
וא״כ אינו יחיד בדבר זה ,ואפשר לעשות ס״ס .אמנם אין
בזה נפק״מ לנ״ד שאיכא הפצרה מרובה ,שודאי

שעוברת בלא תתאוה ,וס״ס זה לא מצילה מאיסור

מלחמה גדולה נגד היצה״ר לשמור מחשבת ליבו לזה,

תאחז.

ומי יאמר זיכיתי לבבי .אלא שמדברי הרב המגיד שאמר
דבריו אליבא דהראב״ד ז״ל ,נראה שהרמב״ם חולק בזה

וזאת תורת העול׳ה ,שאין למכור לאותה אשה את

וס״ל שאפילו שחושב לקנותו ברצון הבעלים ,עובר

המעיל שהיא חפצה בו ,כדי שלא להכשיל

בלאו זה .וכתב ,שא״כ נניח שיש מחלוקת בזה ,יש

אותה באיסור תורה של" :לא תחמוד" ,ואם מכרה לה

לעשות בזה ס״ס ,והוא ,ספק אם הלכה כהרמב״ם ז״ל

את המעיל שחושקת בו ,הרי היא עוברת באיסור" :לפני

דבתאות הלב בלתי מעשה ג״כ חייב ,ספק אם הלכה

עור לא תתן מכשל".

כהסמ״ג שגם בזה בעינן מעשה .ואת״ל שהלכה

כהרמב״ם ז״ל ,דילמא ההלכה כמ״ש הרב המגיד לדעת
הראב״ד ז״ל שחיוב התאוה הוא שיתאוה לקנותו שלא

סיפון א״ן*

ברצון הבעלים ,וס״ס זה הוא מתהפך גם ליכא בזה ס״ס
להחמיר .יע״ש.

לצרף

לספק ספיקא דעת פוסק יחיד

ב״ה ,ירושלם ,כ״ג מנחם אב תשס״ד לפ״ק.

שאלה:

מטפל בחולה סיעודי ,שגר עמו בבית,

ומזונותיו על בעה״ב ,וחלה המטפל ,וצריך

ושוב

דחה הרי״ח הטוב ז״ל ,שאין זה חשיב ס״ס,

כיון שהסמ״ג ז״ל הוא יחיד בסברתו ,ולא מצא

לתרופות ולמזונות מיוחדים ,האם בעה״ב חייב ליתן לו
תרופות ומזונות מיוחדים ,או שיתן לו מזונות רגילים

לו חבר בסברא זו ,וכל גדולי המורים כתבו כהרמב״ם,

בלבד?

וכתב הראש״ל אור היר״ח ז״ל בשו״ת חקרי לב (חלק א

מיו״ד סימן קבו) שהנה הרב משאת משה (חיו״ד סימן ו,

דף מא ע״ב) כתב שהמיעוט נגד הרוב ג״כ חשיב ספיקא,

רפואה ,מתי דינה כמזונות
תשובה:

במסכת כתובות (נב :):לקתה  -חייב

ואפילו סברת יחיד .ותמה עליו הרב היר״ח ז״ל ,שאין

לרפאותה .תנו רבנן :אלמנה ניזונת מנכסי

לעשות ספק ספיקא בדעת יחיד .וכ״כ מרן החבי״ב ז״ל

יתומיו ,וצריכה רפואה  -הרי היא כמזונות :רבן שמעוז
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הלכות גניבה וגזילה

דלא תיסא מחזמר דד,לכד .כחנניה דחוששין לזרע האב א״כ
בנו דכתיב בקרא אין פירושן מי שבנו כרוך אחריו אלא נימא
בגו ולא בחן קאפו־ מ״ה קאמר דאף לחנניא בגו לאו דווקא
בנו קאמר ושור או שה ותורא או שיתא פי׳ בלשון נקיבה•
אבל מודה שאף באם ובן אסור לא תקשו פשיטא דלאו דווקא
על האם חייב דהא לא כתיב אותה ואת בנח ץי״ל דשמא בא
ללמוד אף בנה ואותה במשמע בארבע׳ פרקים בשנה המוכר
כר ואלו הן יחם האחרון של חג והא דלא השיב ערב יום טוב
הראשון של חג דכ״ע טרידי בסוכה ולולב ואין להם פנאי
להרבות בשחיטה וערב י״כ לא חשיב דאין אוכלין אלא בשר
עוף ודגים וכה״ג מצאתי בחשב״ץ שאין ראוי לאכול בסעודה
המפסקת אלא עופות ודגים דבר המתעכל מהר להיות כמלאכי
השרת נקיים ודוק .ה״ג היום הולך אחר הלילה .פירש דל״ת
הואיל ולעניין קדשים הלילה הולך אחר היום דכתיב ביום
קרבנו יאכל ולא יגיח ממנו עד בקר ואותו ואת בנו כתיב
גבי קדשים קמל״ן:
קג צפור טהורה הרובצת על האפרוחים כו׳ ואם קיימו הרי
זה פטור ואם לא כו׳ פירוש כגון שנטלו בעניין
שאי אפשר לקיימן כגון ששחטה כמו שפסק רבי יוחנן והא
שכתב כאן קיימו ולא קיימו לדברי ר״ל לאו דווקא קאמר
דהא לקמן גבי השבת העבוט כתב ואם אבד המשכון לקה
אלמא דפסק כר״י וד.״נ תפס לעיל שחטה לקה וק״ל:

סדר לאוין של נזיקין

המהרש *ל

ולא נתן לו דמיו כמו שכתב הרב לעיל והיה לו לחשוב
אותד ,לתרי לאוין כמו עמוני ומואבי .ויותר ראוים למנות׳
בב׳ מעמוגי ומואבי דהת׳ בלאו אחד נבללו ובפסוק אחד םד»
שאין כן־כאן י״ל משום דהכא חד טעמא אית להו דלא הקפידד.
תורה אלא אשארי׳ ישראל לא יעשו עולה שלא ירמו זד .את
זד ,בעסקיה׳ בפקח ובממכר והוי כאלו כתבה התורה לא
תרמו זה את זה והא ראייה דבתר הכי כללם בפסקו אחד
אבן שלימה כו׳ ואיפה שלימה והיה לך גם כללם בחד טעמא
למען יאריכון ימיך וגו׳ .מה שא״כ גבי עמוני ומואבי דבמואב
איכא ב׳ טעמי׳ לרעה על דבר אשר לא קדמו ואש׳ שכר
וגו׳ ועוד יש טעמים אחרין ואין להאריך.
קנג כתוב בפ׳ שופטים אל תסיג ובו׳ ואין עובר על לאו זד.
דלא תשיג גבול כו׳ לעניין משא ומתן ילקפח
מחייתן הוא בכלל ארור משיג גבול רעהו אע״ם שלאו בקרקע
הוא מ״מ על הכל קאי דומי׳ דאט׳ שוכב עם חותנתו דלא
איירי דומיא הלאו כמו שפי׳ לעיל וכן במק״ח שהוא בכלל
ארור.
קנד כתוב בעשרת הדברות לא תגנוב בו׳ .מ״מ אם אינו
עניין לאפוקי אס לא היה מדבר כגפשות לא היד.
ראוי לומר בעשרת הדברות דלא אתי לגופיה אלא אם איבו
עניין ודו״ק .מלמד תיגוקות בו׳ וק״ו רב שגנב א׳ מתלמידיו
יותר מצוי אצלו וגם קרוי בגו.
קנה בפרשת קדושים כתוב לא תגנובו בו׳ .לא תגנובו ע״ם
למיקט דאי בגונב ממש לילף מאונאה וריבית
כו׳ •׳ גם׳ ותניא בתוספתא דבב״ק אבל בתוספתא שלנו ראיתי
וכתוב ז׳ גנבים הם וחשיב הנך ועוד ד׳ אחרים הראשון שבכולם
גונב דעת הבריות ומרבה לו בתקרובת זהו השני ומסרב בי
לאכול כו׳ זהו הג׳ כך אמר מורי שראה בתו׳:
קנו קנז כתוב בם׳ קדושים לא תעשוק את רעך וכו׳ שלא
ברצון הבעלים גרסינן ואסור לגזול כל שהו.
------ -

קנא לא תעש׳ עול.
קנב לא יהיה בכיסך כו׳ א״כ למה נאמר במשפט במדה
הירוש לעיל מיניה נאמר לא תעשה עול במשפט לחוד ואזז״כ
חזר וכתב לא תעשה עול במשפט במדה ל״ל לחזור ולכתוב
במשפט אצל במדה וק״ל .חרם תועבה וכו׳ פירוש בפרשת
כי תצא כתיב בני תועבת ה׳ וגו׳ אחר המשקלות דהיינו
כשמשהה בביתו איפה גדולה בו׳ או אבן גדולה בו׳ ולשם
לא הוזכר המודד או השוקל וב5׳ קדושים אחר לא תעשו אבן קנח כתוב בעשר׳ הדברות לא תחמוד וכתוב שם עוד
תתאוה כו׳ אינו פסול אלא מדברי סופרים
וגו׳ .לא נכתב שם תועבה לח ילפינן מהא דאפקי׳ בלשון
דין שהמודד בקרא דיין .אבל במשקולות דלא אפקיה בלשון דהכי מקשה מאחר דמדאורייתא עובר בלא תחמוד אפי׳
דין ילפינן מתועבה דכולן גבי שקץ וחרם ושנוי כו׳ מצינו איך מצינו שחמסן פסול מדרבנן אם ידע דאיסורא דקרא
שקרא תועבה גביה א״כ תועבת דהכא הוד ,כאלו כתב שקץ מיירי אפי׳ בדמי א״כ פסול מדאוריית׳ ואי לא ידע אלא סבר
ושנוי וחרם גביה ודוק :כי בכל אלו כו׳ היינו גבי עול וגבי בלא דמי משמע א״כ שוגג הוא ושייך ביה שפסול מדרבנן
משוקץ כו׳ בכולהו נכתב לשון של תועבה שלא יטמין כמו כל הפסולים השנויים שם במשנה כמו שפירשו התו׳
משקלותיו במלח ק״ו שלא יעשה מעשה שהיה לו משקל א״כ למה קתני התם הוסיפו עליהם החמסני ובימי המשנה
שלם ופחתו וק״ל .קל וחומר ברתיחת בלי גדול פי׳ דלא תימא לא נאסרו רק סברי רבנן מאה׳ דיהיב דמי איבו פסול ס״ס
מאחר שיש בו ממון ונתן לחשבון (להשבון ג״ל) הוא גרע לא גרע מאיד' השנוים במשנה דפסולין אע״פ דשוגגין לכן
וק״ל .אלא משלם לו כו׳ ואין לוקין בו׳ ג״ל דווקא שקיבל מסיק המפר דלא תחמוד בלא דמי משט׳ זדבנן הוסיפו ותקנו
זה לוקח מידו אבל היכא דלא קבלו ממנו וחוזר בו או שלא אפי׳ בדמי ודו״ק•• ואל תשגיח בדברי מהררא״ש וכן הוא
נותן לו דמיו שלקח המודד משעת רתיח׳ המדידה ודוק.
שמכחשת פי׳ ששניהם דומין קצת להדדי ומכחישין זו את זו.
• אמד המעתיק ואין להקשות דילמא לקולם בגונב ממש וכי תיפא
בני אדם ברובע פי׳ אבל לא בשליש מ״ה שרי רביעית סאה
ל״ל לילף מאונאה בו׳ יש להשיב ואץ עונשין מן הדין .ולדגי אמסדיך.
וקב .סאה ותרקב פירש תרי וקב .דהיינו ג' קבין וסאה או
וי״ל דה״מ דאץ עונשין מן הרין ואיו מזהירין מן הדין לעניין נפשות
ששה קבין .אחד מחמשה ברובע פי׳ שבלוג שהלוג הוא רובע
אבל מטונא סזהירין ועונשין שהלא בתלמוד מינו כמד■ ק״ו גבי שן
הקב והלוג הוא ו׳ ביצים .ד",ג והיו במקדש מימות משה רבינו
ורגל למילף חדא־מחברתא ואם יקשה השואל ממה שאמדו בירושלמי.
ואחר משה גמי כהנים זריזים הם מפני חילול השם לקמן
בי ופתח וכי יבדר .אם על הפתיחה חייב על הכרייה לא כל שכן מכאן
הביאו בהפוך הדף בע״ב וגם בע״א כתב שגניבתו אסורה וגם
שאין עונשין מן הדן ימצא תשובתו בספר כריתות שחבר שמשון
כתב שאסור לדמות גוים במקח .וכן לגנוב דעתם וגם לקמן
מקיגין ז״ל בבתי מדות בית א סי׳ יז:
שאסור להטעותם משום חילול השם וגם כתב שגניבת גוים
אמר המעתיק לא רבים יחכמו באשר תמוה בעיניהם שאמד הרב
אסור מפני חילול השם (אמר המעתיק הא דלא קא חשיב
יאסור לגזול כל שהו ולא אמר אסור לחטוף כי גזל לא יאמר על כל
לתרי לאוין הא דלא יהי׳ בכיסך אבן וגו׳ ולא יהי׳ בביתך)
שהוא שהרי אמרו חז״ל במסכת בבא מיעד .חמש פרופות הן וקא
איפת ואיפה וגו׳ דהא אכל הד לוקה בפני עצמו כשחוזר בו
חשיב פרוטה חדא הגזל• וטעות ד׳ו^ בידם כי בתאי אפילו פחית פש״מ

עמודי שלמה ־ לא תעשה לוריא ,שלמה בן יחיאל (מהרש״ל) עמוד מס (111הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

י•
ביאורי

—^.מצות ל״ת

זזאםו 4ועי״ל דהכא הכי קאמר דמי קא יהבי והא פייסין אותו
עד שיאמר רועה אני א״כ לא עברו על לאו דלא תחמוד כיון
דזזזו דשקלי בעל כרזזייהו ולא היו חוששין אס מפייסו גסליגן
עכ״ל תו׳ א״ב ע״ב הרמב״ם סבר כתירוץ השני פי׳ אוגקלום
בו׳ פירוש אל תתאוה ומה שלא ת*א נמי לא תחמוד לא תדוג
ג״ד דפשיטא ליד .שהיסוד הוא ל׳ ריגוג בל׳ ארמי והא
דמתרגפינן אנחסד למראה מרגג קמ״ל שעץ הדעת שאכל
סמנו אדם הראשון אתרוג היה שהוא חנפד ודו״ק.
קנם כתוב בם׳ תצא כן תעשה לכל אבדת אחז ט׳.
קם לא תרצה צוד ,הקב״ה בדברות ראשונות ואחרונות ט׳ ואם
רצח הרוגח בזדון ט׳ ס״א כתב משה כל ההורג נפש
מישראל עובר בלא תעשה שג׳ לא תרצח מפי השמוע׳ למדנו
שהוא מיתת סייף בין ההורג חבירו בסייף בין ששורף אותו
באש מימתיץ אותו בסייף ומגוה ביד גואל הדם להמיתו שג׳
גואל הדם ימית הרוצח וכל הראוי לירושה הוא גואל הדם
שלא דגה גואל הדם או שלא יוכל להמיתו או שאין לו גואל
הדם ב״ד ממיתין אותו בסייף אף שהרג את בנו אס היה
לנהרג בז הרי זה מורג אביו זקינו מפני שהוא גואל הדם
ואם אין לו בן אין אחד <נ״ל אח) מאביו עושה לו גואל הדם
להמית את אביו אלא ב״ד ממיתין אותו אחד הזכר ואחד
לעקיבה בגואל הדם .ע״ב פנים בס״א זו מיתת סייף ט׳ פי׳
דלא תימא כאשר עשה כן יעשה לו ומה שילפינן רוצח בסייף
זהו סתם רוצח שממיתין בסייף( .נ״ל פי׳ לאפוקי עדי׳ זומטין)
אם זרחה השמש עליו דמים לו כלד דם יש לו וזהו הנפש
וא״ב ההורגו הוא הורג נפש כך משמע לשון המחבר .וכן
פי׳ רש״י בחומש.
קסא מוזהרין ב״ד שלא ליקח כופר בו׳.
קסב הזהירה תורה שלא ליקח כופר להציל מגלות הרוצח
כר.
קסג רוצח שהרג בזדון כר שעברו ועשו שאין ממיתי׳ אותו
כר פי׳ דלא תימא דלא בעי סנהדרין אלא במילת*
דצדיך עיון ודינא וכדי למצוא לו זטת דכתיב ושפטו העדה
והצילו העדר -אבל מי שהרג להדיא בזדון והתראה ואת לו
שום מענה לפסור לא בעי ב״ד קמ״ל ודוק .ואעפ״ב חייבין ב״ד
להכותו (להסותו) כר פי׳ בשנים מהן וק״ל .והוא שהרג בפני
ב״ד כר שהם נעשים עדים ודייני׳ בדאי׳ במכות מכאן שאומדין
מקום המכה וכח ההכאה *בר פי׳ מאחר דוזזינן דבעי אומדנא
למוכה ולמכה דהיינו אט ומקום .ה״ד .נמי דבעי אומדגא
לבח המכה והמוכה וק״ל .בשלשה ענייני ממון מדבר כר.
בל זאת בתר ה״ז האחרון כר פי׳ אפילו אין בו כדי להמית
אלא אם זרקוהו תשעה אבנים .חייב האחרון וק״ל בבדיקות
ולא הוכחשו בחקירות בו׳ בדיקות פי׳ בגדים לבנים אי
שחורים הה״ג חקירות באיזה יום ובאיזה שעה כר .ודיני
בדיקה וחקירה לקטן לפני אלהי הרוחות נקט אלהי הרוחות
שנ׳ ותצא הרוח.
קסד הזהירה תורה שלא לחוס על הרודף כר ולא תחוס
עיניך לרבנן כו׳ רוב עניין זה כפול לקמן• .ה״ג
נקרא .מל כי גזל הוא ליה חטיפה ואין מעביר להיקרא חטיבה כן רב
או מעט כל שהוא ומה שאמרו המל הוא  r*6היינו לענק מאוליכגו
אחריו למדי .אבל איטורא קא עביד אפילו פחיח משוד .פרוטה ועיין

ברכות פח נח .חמם ש״ם נזל פחות מש״ם היה הד סומא קופתו
נר .ואם תיטיב שאת מדע שכלך להשכיל בין תבין משם לפה כתב
רש*י לא נתחתם (מ*ל נחתם — ד.מ»ל) גזר רתם אלא על הגזל ובפסוק

כתיב חמס.

המהרש״ל

קיא

גם בזה יש עשה ולא תעשה שלא לחוס מלגבות את הקנס.
קסה הזהירה התורה בפ׳ קדושים לא תעמוד על דם ריעך
יש כאז שני לאוין בדבר זד ,ט׳ פי׳ לאו דלא
תחוס ולא העמוד .אמנם מ׳ כלומר שניתן להציל בנפשו לא
 /ילפיגן מלא תעמוד אלא מדהוקש כר ומלא תחום לא יליף
דמוקי לה במסת כדלעיל .מדהוקש רוצח לגערה המאורסת
^מ׳ .והרי בא ללמד ונמצא למד וק״ל• חוץ מן הבהמה פי׳
הרודף אהריה לרבעה( .עיקרי הדת גרסינן).
קסו הזהירה התורה שלא לעבוד ושלא לזרוע בגופו של
קרקע במקום שנתערפה שם העגלה,
קטז לא תשים דמים בביתך לא לעניין מעקה בלבד דבר
הכתוב כר.
קסח כתוב בפרשת קדושים ולפני עור לא תתן מכשול.
ושנינו עוד בתוספתא דמסכת כלאים כר לא
מצאתי זד .אלא במסכת ע״ז בפרק בתרי ובפסחים פרק כל
שעה .שאסור להושים דבר איסור למשומדים בר .מכאן שלא
למכור סריפות למשומדים וק״ל.
קסט כתוב בפרשה תצא לא תראה חמור אחיך או שורו כר.

הלכות אונאות
קע וכי תמכרו ממכר ט׳ .ותניא בתורת כהגים באונאת ממון
ט׳ פי׳ דל״ת שאסור להונות אותו בדברים מחמת
המקח איך שקנה אותו ביוקר או להונות המוכר שמכר בזול
שוד .שש בחמש ונתאנח המוסר פירש והוא שתות מקה או
שוה שש בשבע פירוש ונתאנה הלוקח בשתות מקח הרי מ
אונאה .וורשכ״י פירוש קשרי משי בל״א קנויפפ״א• אי לאו
דאוניתו כר .בך לשון הגמרא אמר רב הסדא מט לו שוה
המש בשש והוקרו ועמדו על שמונה אז נתאנה לוקח לוקח
יכול לחזור בו ולא מוכר משום דא״ל אי לאו דאוניתן לא
הוי מצית הדרא בך השתא דאוגיתן מצית הדדית ביך .פי׳
רש״י בתמיה בשביל שאינתני וייפו חכמים את כחי לחזור
בי אם ארצה ונתנו ידי על העליונה תחזיר בך גם אתה
כשהוקדו לבסוף ותהי ידך גם על העליונה אם כן מצינו חוטא
נשכר .וכן סובר רב חסדא בפרק הספינה מי שהוטל עליו ם*׳
האונאה ומזה מלבד מביא תניא בוותיה ט׳ .כך לשון הגמרא
תניא כוותיה דרב אואנד .פחות משתות נקנה מקזז יותר על
שתות ביטול מקה שתות קנה ומחזיר אונאה דברי רבי נתן
רבי יהודא הנשיא אומר יד מוכר על העליונה כר .וזה וזח
בכדי שיראה לתגר ולקדוט ע״ב הברייתא .קנה בעל ברחו
בשתות לרבא פי׳ רבא בודאי סכר דרבי נתן בע״ב קאמרי
ובהא פליגי רבי יהודה ורבי נתן אבל לא תימא דרבי נתן
גפי רצה קאמד וביתר על שתות פליגי דהא רבא מוקי
מתגיתין דקא סבר רצה סרבי יהודא הנשיא ולא כרבי נתן
משום דמתניתין קתני רצה ורבי נתן לא קתני רצה והיינו
דרב גופיה מודה דרבי נתן פליגא עליה וסמך על המשנה
דקסבר רצה ואינו מביא ראייה מפלוגתא דוןגאי אלא מגוף
הברייתא דקתני בכדי שיראה ט׳ .כל מה שפירש הוא להדי*
בתוספות .ומהרא״ש לא הבין הפשט .דלא קאי אמתניתין כר.
דברייתא בפני עצמה היא שיקרי׳ בעיניו אין לו עליו אונאה
פירוש רבי יד,ודא דווקא בשתות טו״ר .ממר לי אל בסלע
כו׳ פירוש אפילו ביתר על שףות שאמר אין לך עלי אונאה
כו׳ דהוה כאלו אמר שימחול לו אבל כשאמר ע״מ שאין בו
אונאה הרי מתנד .על מד ,שכתוב בתורה וק״ל :רב נחמן
דבתראה הוא פירוש עד ר׳ יוחנן אלפס אמנם גרסינן בידול*
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"רחמנא ליבא בעי"

כתב הרמב״ם ז״ל בפרק א׳ מהלכות גזילה הלכה ט׳ ,וז״ל

"כל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו ,או דבר
שאפשר שיקנהו ממנו ,והכביד עליו ברעים והפציר בו עד
שלקחו ממנו ,אע״פ שנתן לו דמים רבים הרי זה עובר בלא
תעשה ,שנאמר לא תחמוד ,ואין לוקין על לאו זה מפני שאין
בו מעשה ,ואינו עובר בלאו זה עד שיקח החפץ שחמד כענין
שנאמר לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך חימוד שיש
בו מעשה" ,עכ״ל .ובהשגות הראב״ד ז״ל כתב עליו ,וז״ל
"ואין לוקין ,וכו׳ ,לא ראיתי תימה גדולה מזה ,והיכן מעשה
גדול מנטילת חפץ ,אבל הל״ל מפני שהוא חייב בתשלומין
שהרי הוא כגזלן שחייב להשיב את הגזילה ולפיכך אינו
לוקה ,וגם זהו חייב להשיב החפץ בעלים" ,עכ״לי.
וכבר ביארו המפרשים ז״ל שהרמב״ם והראב״ד ז״ל
—
חולקים בהגדרת יסוד איסורא דלא תחמוד ,דלדעת הראב״ד
ז״ל הוה מגדרי איסור גזל ומחסר ממון חבירו שלא מדעתו,
ולכן כתב בתחילת ההלכה שאינו עובר בלא תחמוד אלא היכא
שלא אמר המוכר רוצה אני ,ולכן גם פי׳ שהוה לאו שיש בו
מעשה ,וגם פי׳ שלא תחמוד הוה לאו הניתן לתשלומין,
משא״כ לדעת הרמב״ם ז״ל עצם האיסור הוה החמדה בלב
והמחשבה לעשות תחבולה כדי לקנות מה שברשות זולתו
מאחינו ,וכלשון הרמב״ם בספר המצוות ,ואף דגם לדידיה
אינו עובר בלא מעשה( ,כמו שפסק ברמב״ם ז״ל להדיא,
וכמש״כ במכילתא דרשב״י) ,הרי אין זה אלא תנאי במחשבה,
שרק במחשבה שמביאה לידי מעשה עובר עליה[ ,ולכן דקדק
הרמב״ם ז״ל בלשונו וכתב שאינו עובר בלאו זה "עד שיקח
החפץ" ,ולא כתב שאינו עובר אלא במעשה לקיחת החפץ,
יכמו שדקדק כבר בלשון זה בספר מגילת ספר על הסמ״ג לא
™עשה סי׳ קנ״ח ,ע״ש] ,ולכן סבירא ליה שגם באמר רוצה
אני עובר בלא תעשה דלא תחמוד ,וכמש״ב במ״מ שם ,וגם
סבירא ליה דהוה לאו שאין בו מעשה מדעצם האיסור היא
המחשבה בלב[ ,וע׳ קובץ הערות סימן ס״ט ס״ק ט״ז,
ואכמ״ל] ,וגם לא סבירא ליה דהוה לאו הניתן לתשלומין,
מדאין האיסור מיוסדת על חסרון ממון חבירו ,ופשוט.
ויעויין עוד ברמב״ם שם בהלכה יו״ד שכתב ,ח״ל "כל
המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו ,וכן כל כיוצא בהן
משאר דברים שאפשר לו לקנותן ממנו ,כיון שחשב בלבו

היאך יקנה דבר זה ונפתה בלבו בדבר עבר בלא תעשה
שנאמר לא תתאוה ,ואין תאוה אלא בלב בלבד[ ,ושם בהלכה
י״א] התאוה מביאה לידי חימוד ,וחימוד מביא לידי גזל ,שאם
לא רצו הבעלים למכור אע״פ שהרבה להן בדמים והפציר
ברעים יבא לידי גזל שנאמר ,וחמדו בתים וגזלו" ,וכו׳,
עב "ל.
ולכאורה ,מצאנו מדרשים חלוקים בזה גופא ,דיעויין
במדרש רבה ריש קדושים פרשה כ״ד אות ה׳ דאיתא שם,
"תני רבי חייא פרשה זו נאמרה בהקהל מפני שרוב גופי תורה
תלויין בה ,ר׳ לוי אמר מפני שעשרת הדברות כלולין בתוכה,
אנכי ה׳ אלוקיך ,וכתוב הכא אני ה׳ אלקיכם ,לא יהיה לך,
וכתוב הכא ואלהי מסכה לא תעשו לכם ,לא תשא ,וכתוב הכא
ולא תשבעו בשמי ,זכור את יום השבת ,וכתוב הכא את
שבתותי תשמורו ,כבד את אביך ואת אמך ,וכתוב הבא איש
אמו ואביו תיראו ,לא תרצח ,וכתוב הבא לא תעמוד על דם
רעך ,לא תנאף ,וכתוב הכא מות יומת הנואף והנואפת ,לא
תגנוב ,וכתוב הכא לא תגנובו ,לא תענה ,וכתוב הכא לא תלך
רכיל ,לא תחמוד ,וכתוב הכא ואהבת לרעך כמוך" ,ע״כ.
ואילו במדרש תנחומא [שם] כתב באופן אחר ,דהכי איתא שם
"בדברות כתיב לא לחמוד וכאן לא תעשוק את רעך ולא
תגזול" ,ע״כ ,ומבואר דלדעת המדרש רבה יסוד איסורא דלא
תחמוד הוא במחשבת הלב ובחוסר ההרגשה של "ואהבת לרעך
כמוך" ,וכשטת הרמב״ם ז״ל ,ואילו לדעת המדרש תנחומא
הוה איסורא דלא תחמוד מלתא דל״ת דלא תגזול ולא תעשוק,
וכשטת הראב״ד ז״ל.
ויעויין באבן עזרא לדברים ה׳-ט״ו שכתב ,וז״ל "ורבים
אמרו כי אין עון במחשבת הלב ,ואין עליהם שכר ועונש",
[נ.ב .ודעתם שלא תחמוד הוה איסור רק בבא לידי מעשה
ובביאורו של הראב״ד ז״ל דהאיסור הוה הלקיחה ולא
המחשבה ,ובתאות הלב אין איסור]" ,ויש ראיות רבות להשיב
עליהן ,ולא אאריך ,רק אראה להם ,לב חורש מחשבות און
משלי ו׳ י״ח ,הטיבות כי היה עם לבבך דה״ב ו׳ ח׳ ,ולישרים
בלבותם תהילים קכ״ה ב׳ ,ומשה אמר בסוף ,בפיך ובלבבך
לעשותו דברים ל׳ י״ד ,ועיקר כל המצוות ליישר הלב,
ורובם זכר ,והמזיד והשוגג יוכיחו" ,עכ״ל.
והנה גם בדיני גניבה עצמה מצאנו עונש על המחשבה,
והוא מה דאיתא בשמואל ב׳ ,פרק י״ב בדברי נתן הנביא עם
דוד המלך ,כאשר בא נתן הנביא להוכיחו על מעשה בת

 .1עיין מש״ב בעזה״י לקמן קונטרס בדיני גניבה ונזילה פרק ר( ,ושם בפרק ב׳ בשם הפנ״י) ויתיישבו קושיות המנחת חנוך מצוה ל״ח בזה ,שהקשה שיש

כמה אופנים שאיו עליו חובת השבה .ע״ש היטב.
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שבע ,ואמר לו" ,שני אנשים היו בעיר אחת ,אחד עשיר ואחד
רש ,לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאד ,ולרש אין כל כי אם
כבשה אחת קטנה אשר קנה ,ויחיה ותגדל עמו ועם בניו
יחדו ,מפתו תאכל ומכסו תשתה ובחיקו תשכב ותהי לו כבת,
ויבא הלך לאיש העשיר ויחמל לקחת מצאנו ומבקרו לעשות
לארח הבא לו ,ויקח את כבשת האיש הרש ויעשה לאיש הבא
אליו ,ויחר אף דוד באיש מאד ויאמר אל נתן חי ה׳ כי בן
מות האיש העושה זאת ,ואת הכבשה ישלם ארבעתים עקב
אשר עשה את הדבר הזה ועל אשר לא חמל" ,ע״כ ,והנה מה
שדן את האיש לשלם ארבעתים הוא כדין תורה בפרשת
משפטים" ,כי יגנוב איש שור ושה ,וגר ,וארבע צאן תחת
השה" ,אבל חיוב מיתה על גניבה לא מצאנו כזאת בתורה,
ובדקדוק לשון המקרא מבואר שקבע עונשו לא רק על הגניבה
אלא "על אשר לא חמל" ,וע״ז לא מצאנו עונש כלל בתורה.
אולם כבר ביאר אאמו״ר זצ״ל בספרו מאורי שערים שער
.התורה חלק ב׳ ע״פ דברי הרמב״ם ז״ל פ״ג מהלכות מלכים
"הלכה יו״ד שפסק שאף שאין לדיין לשפוט דיני נפשות שלא
בראיה ברורה ,אפ״ה יש למלך רשות להרגו ,והיינו דאיתא
במדרש שמות רבה משפטים "אלה המשפטים אשר תשים
לפניהם ,זה שאמר הכתוב משפטיך למלך תן ,שהמשפטים
אשר תשים לפניהם ,אינם משפטיך משפטי הקב"ה ,דמשפטי
ה׳ ,היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם ,מתחשב עם
מצבו של האדם ונסיונותיו רצונותיו ומחשבותיו ,אבל האדם
אשר יראה לעינים אין למסור לו הכרעה בדיני נפשות לפי
שקול דעתו ,ומשפטי התורה שנמסרו להדיינים הם עונשים
שמגיע להפושע בכל אופן ,וחובת כפל ודו״ה מתחייב גם גנב
שהוא עני מדוכא אשר גנב אפילו מעשיר גדול ,ורק כדי
להחיות נפשו ,ורק למלך היושב על כסא ה׳ ,שבמיוחד נתנה
לו הסייעתא דשמיא של "לב מלכים ושרים ביד ה׳" ,לו יש
רשות לפסוק ע״פ שקול הדעת .ודוד המלך פסק על הגנב
געשיר שגנב משכנו העני הכבשה אחת שהיתה לו שמגיע לו
’עונש שאת הכבשה ישלם ארבעתים על אשר עשה את הדבר

הזה ,כפי משפטי התורה ,ועל אשר לא חמל מגיע לו עונשו
ע״פ דין משפטי המלך עד כדי שיהיה נדון לבן מות ,וכן הוא
באמת משפטו של הקב״ה ,דז״ל הרבנו יונה בשערי תשובה
שער שלישי אות ק״ז "המדרגה השישת מיתה בידי שמים,
וכו׳ ,והגוזל את העני ,שנאמר משלי כ״ב אל תגזל דל כי דל
הוא ,וגו׳ ,כי ה׳ יריב ריבם וקבע את קבעיהם נפש"[ ,וע׳ בזה

מבוא

בגם׳ ב״ק דף קי״ט ע״א ,וע״ע שם ברכינו יונה שער שלישי
אות כ״ד .וע׳ בספר לבית יעקב חלק א׳ דרוש ט״ו ,שכתב
ג״ב ע״ד זה ,ע״ש].2

ב
ויעויין עוד באבן עזרא לשמות כ׳ י״ד שכתב ,וז״ל
"אנשים רבים יתמהו על זאת המצוה ,איך יהיה אדם שלא
יחמוד דבר יפה בלבו ,כל מה שהוא נחמד למראה עיניו,
ועתה אתן לך משל ,דע כי איש כפרי שיש לו דעת נכונה,
והוא ראה בת מלך שהיא יפה ,לא יחמוד אותה בלבו שישכוב
עמה ,כי ידע כי זה לא יתכן ,וכו׳ ,ככה כל משכיל צריך
שידע ,כי אשה יפה או ממון לא ימצאנו אדם בעבור חכמתו
ודעתו ,רק כאשר חלק לו ה׳ ,וכו׳ ,ובעבור זה המשכיל לא
יתאוה ולא יחמוד ,ואחד שידע שאשת חבירו אסרה השם לו,
יותר היא נשגבה בעיניו מבת מלך בלב כפרי ,על כן הוא
ישמח בחלקו ולא ישים אל לבו לחמוד ולהתאוות דבר שאינו
שלו ,כי ידע שהשם לא רצה לתת לו ,לא יוכל לקחתו בכחו
ובמחשבותיו ותחבולותיו ,ע״ב יבטח בבוראו שיכלכלנו ויעשה
הטוב בעיניו" ,עכ״ל .הנה שם שורש איסור דלא תחמוד
ביסוד האמונה בה׳ שיכלכלנו לפי טובו ולפי המגיע לו,
ושאחרי שאסרה לו התורה להשתדל להטות לב בעל הבית
למוכרו ,והוא איסורא דלא תחמוד ,כבר גם לא ירצה בזה,
והוא איסורא דלא תתאוה ,ודו״ק .אולם לפי המדרש רבה ריש
פ׳ קדושים דקאמר דואהבת לרעך כמוך הוה כנגד לא תחמוד,
מתבאר טעם אחר ביכלתו להסיר מחשבת חמדה מלבו ,והוא
בהשרשה בלבו רגשי אהבה לחבירו ,ושירצה טובתו כמו
שירצה טובת עצמו ,ודו״ק.
וראיתי בזה פירוש נפלא בדברי-בכתב והקבלה ,שכתב
בשמות כ׳ י״ד ,וז״ל "רבים יתמהו על זאת המצוה ,איך יהיה
אדם שלא יחמוד דבר יפה בלבו ,כל מה שהוא נחמד למראה
עיניו ,והוא חומד מעצמו בטבעו נגד בחירת האדם ,וע׳
בראב״ע משל הכפרי ,ויראה כמו שכתב בעל הברית ,אחר
אשר ה׳ צוה אותנו על האהבה באמרו ,ואהבת את ה׳ אלוקיך
בכל לבבך ,וכו׳ ,שהכוונה שיהיה לבבך מלא באהבת ה׳,
כלומר שלא יהיה בלב רק אהבת ה׳ לבד ,לא שיהיה בו גם
אהבת ה׳ גם חמדת עולם ,שאם כן אינו מלא באהבת ה׳ ,כי

 .2וראיתי בספר עקידת יצחק שער ס״ז ,עמוד ק״י ע״ב ,ד״ה והנה שכתב בא״ד ,וז״ל "וכן פטרה התורה האדון המכה את העבד ומת ,שנאמר שמות כ״א
"אם יום או יומים יעמוד לא יקם כי כססו הוא" ,ואף כי מת תחת ידו אינו מומת עליו ,רק הוא נשפט על אכזריותו ושלוח כעסו ,וע״ד שאמרו שבת קה:

"השובר כליו בכעס יהא בנדוי" ,וכמ״ש ש״ב י״ב "חי ה׳ כי בן מות העושה זאת ,וגר ,ועל אשר לא חמל" ,כמו שנתבאר שם" ,וכר ,עכ״ל ,והוא כמש״נ.

[וע״ע בדברי העקידה בשער מ״ו עמוד קכ״ד ע״א ושם עמוד קכ״ו ע״א מש״כ בזה] .אולם ,מה שנקט בעל העקדה שהאדון המכה עבדו ומת תחת ידו אין
מתתו מטעם עבירת לא תרצח ,לב׳ מדברי הרמב״ם ז״ל פ״ב מהלכות רוצח הלכה י״א והלכה י״ב ,לא משמע כן ,וכשטת הרמב״ם לב׳ מתבאר מדברי

הגמרא כסנהדרין דף נ״ב ע״ב ,ע״ש ,דמפורש שם רקרא רנאמר בהכה עבדו ומת תחת ידו "נקום ינקם" מדין לא תרצח הוא דהוה ,ע״ש ,וכן הוא ברמב״ם
שם בהלכות רוצח פרה א׳ הלכה א׳ .ע״ש.
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מבוא
אם חציו לה׳ וחציו לכם ,ולא נקרא בכל לבבך ,הנה כל איש
המקיים זאת המצוה ,ואחרי שחשקה נפשו להתענג על ה׳,
וכלתה לדבקה בו באהבה רבה בכל עת לחזות בנועם ה׳
ולטעום מטעם המלך ,להתענג מזיו כבודו ,וגם ערב רב
ומתיקות נפלא ושמחה ימצא בה ,על ידי כן לבו מלא בכל עת
_לדבקה בו ,ולבו 1קשורה בו
וזמן בזכרו יקודש ה׳ וחושק
י אוצרהחכמהי
״
בעבותות אהבה ,ובזה מקיים בבקי לבבך ,כלומר שלבו מלא
על כל גדותיו באהבת ה׳ ,אז אי אפשר שיחמוד דבר מכל
מחמדי עולם הזה ,וכר ,ואשר כבר לבו מלא תמיד באהבת ה׳
איה המקום בלב אשר יתאוה ויחמוד בו דבר זולתו ,ככוס
אעו״^הוא מלא על כל גדותיו שאין יכולים להוסיף מאומה,
וכר ,עכ״ל.

ונראה להבין על דרך זה מה שנאמר בקהלת ה׳־ט׳ "אהב כסף
לא ישבע כסף" ,והביא רש״י ז״ל שם מחז״ל "אוהב תורה לא
ישבע תורה" ,נוע׳ בלב אליהו הקדמה לספר שמות] ,והיינו
^שבמדה זו של "אהב תורה לא ישבע תורה" בכחו של אדם
'ללחום נגד המדה של "אוהב כסף לא ישבע כסף" ,ויעויין

ברמב״ם ז״ל בסוף הלכות איסורי ביאה שכתב וז״ל "אמרו
חכמים גזל ועריות נפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן ,וכר,
גדולה מכל זאת אמרו יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה
וירחיב דעתו בחכמה ,שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב
פנוי מן החכמה ,ובחכמה הוא אומר אילת אהבים ויעלת חן
דדיה ירווך בכל עת ובאהבתה תשגה תמיד"( .וע׳ היטב
באבות דר׳ נתן ריש פרק עשרים).
׳,
j

ט ׳(><י׳

ז

והנה שמעתי מאאמו״ר הגה״צ זצ״ל ,שבעת שלמד לפני
מרן הגרי״ז זצ״ל ,סיפר לו מרן זצ״ל אודות עובדא מגאון
ירצדיק מפורסם ,שכשראה מרחוק שיהודי אחד נכנס לביתו
כדי לגזול ממנו אחד מחפציו ,קרא הגאון לעומתו" ,הפקר,
הפקר" ,וביאר מרן זצ״ל בטעמו ,במה שאמר "הפקר" ולא
אמר "נתונה לך במתנה" ,שע״י נתינה במתנה היה מצילו
מעבירת גזילה ,אבל לא מעבירת לא תחמוד ,אבל ע״י אמירת
הפקר הצילו גם מעבירת לא תחמוד ,ע״ב שמעתי ,ונראה'
בטעמו שכן בהא דבעינן לענין ל״ת דלא תחמוד חמדה הבאה
לידי מעשה ,פירש הרמב״ם ז״ל דבעינן "עד שלקחו ממנו",
וכאן ע״י הפקר אין כאן לקיחה ממנו ,שבזמן שבא החפץ אל
החומד כבר אין זה "ממנו" ,ודו״ק.
ונראה להעיר עפ״ז בדברי המעין החכמה שכתב וז״ל "ולולי
דבריו [של המגיד משנה שלדעת הרמב״ם ז״ל גם באמר
המוכר רוצה אני עדיין יש בזה ל״ת דלא תחמוד אף שקנה
החומד] ,היה נראה בעיני לומר שאין כאן מחלוקת ,דגם
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להרמב״ם ס״ל דכשאומר רוצה אני אינו עובר ,וכר ,ומ״ש
הראב״ד ולא אמר רוצה אני ,בא לחזק החילוק שכתב הרמב״ם
שם בין לא תחמוד ללא תתאוה ,והראב״ד נראה שהודה לו בה
מדלא השיגו ,וליישב קושית הסמ״ג ,ל״ת קנ״ח[ ,וע׳ לחם
משנה שהביא דבריו] ,דאין יתכן שתהיה אשת איש ,דלא
כתוב בה רק לאו דחימוד ,קילא מקניינים דכתוב בהן גם לא
תתאוה ,וע״ז מתרץ דלאו דחימוד אינו אלא כשלא אמר רוצה
אני ,ומזה מוכח דלא תחמוד דכתב רחמנא באשה לא תתאוה
הוא[ ,נ.ב .וכ״כ האבן עזרא בשמות (כ׳ ,א) בפי׳ הארוך,
ע״ש ,וכן בפרשת ואתחנן ,וכמו שהבאנו לשונו לקמן ,אולם
שם הביא ראי׳ אחרת ,והיא מדאמרה תורה לשנא דלא תחמוד
פעמים ,הן על בית רעך והן על אשת רעך ,ואם תרווייהו
בגדר אחד איירי הוה לה לקרא לכוללן יחד] ,שהרי על
החימוד אינו חייב אלא כשהשיג מבוקשו ,וא״כ ממ״נ אם לא
נתרצה הבעל לגרשה ,והוא כופהו ,הרי היא בכלל אשת איש,
דגט מעושה שלא כדין פסול ,ואם דיבר על לבו עד שנתרצה
[לתת לה גט] ,ליתא ללאו דחימוד ,אע״ב דלא תחמוד דאשה
לא תתאוה ,שעובר על התאוה אע״פ שלא השיג מבוקשו,
וא״צ לכתוב [באשה] לא תתאוה דממילא ידעינן לה ,ומתורץ
קושית הסמ״ג".
"ומדוקדק זה מאד בלשון הרמב״ם ,שכן בהלכה ט׳,
בלאו דלא תחמוד ,כתב כל החומד עבדו או אמתו או ביתו
וכליו ,וכר ,או כל דבר שאפשר שיקנהו ממנו ,וכו׳ ,ובהלכה
יו״ד כתב כל המתאוה ביתו או אשתו ,וכר ,כיון שחשב בלבו
אין יקנה דבר זה ונפתה בלבו ,וכר ,דקדק וכתב בלאו דלא
תחמוד כ״ד שאפשר שיקנה ממנו ,ולמועטי אשתו שאין
חבירו יכול להקנות לו ,היינו כמ״ש דלא תחמוד דאשה לא
תתאוה הוא ,ולא תחמוד אינו אלא במשיג חמדתו ,וזה אי
אפשר באשה אם לא שתתרצה בעלה לגרשה ,ואז אינו עובר
על לאו דחימוד ,ואלו לדעת ה״ה דלהרמב״ם עובר על לאו
דלא תחמוד אפילו באמר רוצה אני ,א״ב גם באשה שייך כן,
שהרבה רעים על חבירו עד שנתרצה לגרשה ,ולאיזה צורך
כתב הלכה ט׳ דדוקא שאפשר שיקנה ממנו" ,עכ״ל.
והנה מלבד שדבריו הם נגד המ״מ ז״ל וכמש״ב בעצמו,
הרי עיקר יסודו שלא תחמוד אינו עובר אלא כשהשיג
מבוקשו[ ,ולכן ל״ש באשה ,דאם אמר רוצה אני אין כאן
איסור ,ובלא אמר רוצה אני לא השיג מבוקשו] ,לב׳ קשה,
דא״כ גם בממון נימא כן ,דממ״נ ,אם אמר רוצה אני אין כאן
איסור ,ובלא אמר רוצה אני לא השיג מבוקשו ,והרי הוא
בכלל גזל ,אולם יעויין בספר המקנה[ ,הביאו הגרי״פ פרלא
זצ״ל ,בביאורו להסה״מ לרס״ג ל״ת רע״א] ,בקונטרס אחרון
להלכות קידושין סי׳ כ״ח ,שנקט דאה״נ דבממון אינו עובר
בלא תחמוד אלא בהשיג מבוקשו ,והיינו כגון שקנה אותה
אח״ב ע״י שנוי מעשה ,אולם התניח לשטת ההמקנה שגם
באומר רוצה אני יש ל״ת דלא תחמוד וכשטת המ״מ ,דלא
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תקשה עליו מהא שפסק הרמב״ם ז״ל שגם בקרקע יש ל״ת
דלא תחמוד ,המשבחת לה באמר המוכר רוצה אני ,אבל לדעת
המעין החכמה הרי בקרקע לא שייך שהשיג מבוקשו ,דממ״נ
אם אמר המוכר רוצה אני אין כאן לא תחמוד ,ובלא אמר
רוצה אני לא השיג מבוקשו ,דאין קרקע נגזלת.

אולם לפמש״נ לעיל י״ל דבשלמא בלא תתאוה דגדרה
הוא כמש "כ הרמב״ם ז "ל בזה "שחשב בלבו היאך יקנה דבר
זוז" ,הרי גם באשה יש לומר כן ,שיש לו לקנות אותה ע״י
גירושי בעלה ,אבל בלא תחמוד דאינו עובר אלא כשעשה
מעשה שיש בה "לקיחה ממנו" של הבעלים ,ובממון ע״י
הפקר לא יעבור ,וכמש״נ לעיל ,ה״ה באשה ל״ש לעבור,
דע״י גירושין הוה כמו קונה ע״י הפקר ,ואף דלא בעינן
שאהני מעשיו והשיג מבוקשו ,אפ״ה אין לומר דיש לא
אוצרהוזנמוך בלא אמר רוצה אני ,דזה כבר נאסר מטעם לא
תחמוד _ רק
תנאף ,ובממון "עיקר לא תחמוד בדמים" כמש״ב הסמ״ג בל״ת
קנ״ח ,והיינו דדבר זה לא נאסר ע״י גזל ,שאף שגם בלא נתן
יירמים עובר בלא תחמוד ,היינו רק מדהוצרכה תורה לאסור
החמדה באופן שאין בזה גזל ,והיינו בדמים ובאמר רוצה אני,
כבר אסרה בכל אופן ,אבל באשת איש ,מדלא שייך ע״י דמים
שיעבור ,אין בה ל״ת דלא תחמוד ,ודו״ק.
והנה לפי דברי המעין החכמה לשטת הרמב״ם ז״ל,
בקראי דשמות יש תרי לאוין ,ל״ת דלא תחמוד הבא לידי
מעשה ,וכולל כל ממון ,ולא תתאוה בלב ,שקאי בין על אשה
ובין על ממון ,3אולם לפי זה מתבאר שבדברות דפרשת
ואתחנן פי׳ התורה להדיא דיש לא תתאוה גם בבית ,ובדברות
הראשונות היא כלולה בלשנא ד״וכל אשר לרעך" ,ויש איסור
חמדה הבאה לידי מעשה גם בשארי ממונות לבד מבית,

מבוא

וכמש״ב בעזה״י לקמן ,שסיום הקרא ד״ועבדו ואמתו ושורו
וחמורו וכל אשר לרעך" קאי גם על לא תחמוד הראשון
בקרא ,ודו״ק.
ויעויין במנחת חינוך מצוה ל״ח שכתב להקשות ,ת״ל

"ולכאורה צריך ביאור ,כיון דכאן כתוב גבי בית לאו מיוחד
לא תחמוד בית [רעך] ,וכו׳ ,ולאו מיוחד באשת חבירו
ומטלטלין ,וגם בסוף הלאו השני כלל כל הדברים ,ומ״מ אינו
מסתפק הכתוב באזהרה הכוללת ,וכתב שני לאוין כאן ,אמאי
אין מונין כאן מוני המצוות לשני לאווין ,לאו דחימוד בית,
ולאו דחימוד אישה ומטלטלין" ,וכו׳ ,עכ״ל .והנה לפמש״נ
לשטת הי״מ באבן עזרא [בשמות (כ׳ ,א׳)] ,דלא תחמוד השני
בשמות פי׳ לא תתאוה ,לק״מ ,דהרי באמת מנינן חרי לאווין,
לאו דחימוד ולאו דלא תתאוה ,ודו״ק.
ויעויין עוד שם במנחת חינוך מצוה ל״ח שדן לומר דאין
לא תחמוד אלא בשוה פרוטה ככל שערי ממון ,ולב׳ קשה דאם
שייך לא תחמוד גם באשת חבירו ,ולא תליא בדין ממון ,לב׳
י״ל דשייך גם על פחות משו״פ ,אולם אם נאמר דבאשת
חבירו אין לא תעשה דלא תחמוד ,א״ש ,אולם עדיין י״ל
לפ״ז דלא תתאוה איתא גם בפחות משו׳׳פ .אולם כבר העירו
המפרשים מלשונו של הרמב״ם ז״ל במנין המצוות בראשית
ספר היד ,שכתב שם" ,רס״ה שלא תחמוד אשת איש שנאמר
לא תחמוד אשת רעך ,רס״ו שלא להתאות שנאמר לא ללאוה
בית רעך" ,ולב׳ מפורש ששייך איסורא דלא תחמוד באשת
חבירו ,אולם הרי בלא״ה נראה שהרמב״ם שם אזיל בשטה
אחרת ,שבאמת כתב תרי לאווין חדא לאשת חבירו ,וחדא
לממון חבירו ,ולא חילק בין חמדה לתאוה ,וצ״ע.

 .3והנה מה שמבואר בספר מעין החכמה שלדעת הרמב״ם ז״ל קרא דלא תחמוד בית רעך שמות כ׳ הוה פי׳ בחמדה המביאה לידי מעשה ,וקרא דלא תחמוד

אשת רעך הוה פי׳ תאות הלב לבד ,כ״ב האבן עזרא בפי׳ לשמות בפי' הארוך שלו שם (שמות כ׳ א ,),ח״ל" ,אחרים אמרו כי לא תחמוד בית רעך דבור
תשיעי ,והדבור עשירי לא תחמוד אשת רעך ,וראייתם ,כי השם אמר פעמיים לא תחמוד ,כי החמוד הוא על שני דברים ,האחד יוצא למעשה כמו גזל,
™כמוהו שלא יחמוד איש את ארצך שמות ל״ד ,כ״ב ,שאם זה חמוד בלב הוה ארץ ישראל רעה[ ,נ.ב .בספורנו כאן לא כן כתב ,ע״ש] ,ולא תחמוד השני

הוא בלב ,על כן הוצרך משה לפרש [בספר דברים] לא תתאוה ,גם זה דברי הבל ,כי מה טעם יזכור הגזל עם הבית לבדו ,והנה לא הזכיר האחרים עמו",

[נ.ב .באבן עזרא לדברים (ה׳ ט״ז) יישב שטה זו חדא "ויהיה בית רעך ואשת רעך נדבקים זה עם זה"( ,פי׳ דלא תחמור בית רעך ולא תחמוד אשת רעך
הויין שתי הדברות ,ומש״ב אח״כ "ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך" ,קאי על שניהם)" ,או בית רעך כלל"( .וכולל כל מה שקנוי לו ,ע״ש
היטב) ,וכו׳] ,עכ״ל ,ע״ש.
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עצמות

כב

קדושק ב ,ב

עלמא לא הוו קדושין עכ״ל .מדבריו ז״ל למדנו
דהלכה כרב אשי דקדושיו לא הוו קידושין ולא

מקודשת כלל ,לפי שדעתו ז״ל דהא דאמרינן
דחלויה וזבין דזביני זבין היינו דוקא למוכר דקביל
זוזי .אבל אי חליוהו לקנות לא הוי מקחו מקח.
ומכאן למד דתליוהו לאיש לקדש לא הוו קדושיו
קדושין כ״כ באות מ״ס מודעא.

דהא שפיר מתוקמא אליבא דרב אשי דהלכתא
כוותיה .וא״ת דהוקשה לו ז״ל דלאמימר מקשי

ולכאורה

כאמימר.
ויש לדקדק בדברי! ז״ל כיון דפסק הלכתא כרב
' ׳ אשי מאי הא דהוקשה לא משמעחין דהכא,

מחניחין דקתני האשה נקנית ולא האיש קונה ,הא
שפיר מתוקמא לדעת אמימר בלישנא קמא דחנא

האשה נקנית משוס סיפא וכדאיתא בשמעתין.

ונראה

דהוקשה לו ז״ל דמכל מקום לישנא
דנקנית משמעותו הוא דוקא מדעתה
ולא בעל כרתה ,והן סברא דאי בעית אימא נראה

יי

יוסף

שהוא סברא אלימתא והקשה כן לדעת אמימר.
ותירץ ז״ל דאמר לן אמימר דהיינו דווקא היכא

נראה שכן הוא דעת הרשב״ס שכתב
בסרק חזקת הבתים 1שס ד״ה אלא] על
מאי דמסיק דר״ה מסברא אמר תליוהו וזבין וכו׳
משום דאיכא תרתי יסורין ומעות וכו׳ ,משמע הא
לאו הכי לא הוי זביני זביני .והרב המגיד ז״ל הליץ

בעד הרמב״ס וכתב ואני אומר שהרי זה כמי
שמכר באונס שהמכר קייס כמבואר בפ״י מהלכות
מכירה ,וכ״ש כאן שהוא קונה שאע״ס שהוא
באונס שקניינו קנין ,ולא ראיתי שהוצרן שם הר״א
ז״ל שיאמר רוצה אני אלא כל זמן שהוא עושה

דלא אמרה אין ,אבל אי אמרה אין ,אין לן ריצוי

הדבר קייס עכ״ל .הנה כתב ז״ל בהדיא דבמכירה

גדול מזה ,והוא בכלל נקנית דמתניתין דהוי

לא בעינן רוצה אני ,ואע״ג דאסיקנא בסוף פרק
הכונס נסב ,א] גבי הא דבעי מה בין גזלן לחמסן

מדבריו ז״ל דרב אשי דפליג עליה
וסבירא ליה דקדושיו לא הוו קדושין,
היינו אפילו אמרה רוצה אני ,ומסקנא דשמעתא

חמסן יהיב דמי וכו׳ ,ופריך אי דיהיב דמי חמסן
קרית ליה והאמר רב הונא תלויה וזבין וכו׳ ,ומשני
הא דאמר רוצה אני הא דלא אמר רוצה אני ,לאו

הכי אזלא כרב אשי.

למימרא דאי לא אמר רוצה אני דאינה מכירה ,אלא

ולמדנו

והרמב״ם

מדעתה *.

ז״ל בפרק ד׳ מהלכות אישות [ה״א]

כתב ז״ל אין האשה מתקדשת אלא
לרצונה והמקדש אשה בעל כרתה אינה מקודשת
אבל האיש שאנסוהו עד שקידש בעל כרתו הרי זו

מקודשת עכ״ל .והנה בדין האיש שאנסוהו השיגו
הראב״ד ז״ל והוא שיאמר רוצה אני .וכבר תירץ
הרב המגיד ז״ל ע״ש .אבל בדין האשה שכתב

שאינה מקודשת לא כתב ז״ל אף על סי שאמרה

רוצה אני .ומן הראוי היה שהרמב״ס ז״ל ישמיענו
חידוש זה ולא יתכן בו שום יישוב עס דברי הרב
המגיד ז״ל .מכל מקום מתוך דברי הרשב״ס ז״ל
למדנו דכל הסוגיא דפרק חזקת הבתים איירי
כשאמרה רוצה אני ועלה קאמר רב אשי דאין
חוששין לקדושיו ,והכי קי״ל.

ובדין

האיש שאנסוה ,נפל הספק בפוסקים ז״ל,
שלדעת הרמב״ם היא מקודשת גמורה,
ואפילו לא אמר רוצה אני ,ולדעת הראב״ד צריך
שיאמר רוצה אני ,ולדעת ה׳ בעל העיטור אינה
* עיין

הכונה היא דאי אמר רוצה אני לא קרינן ליה שם
חמסן .אבל אי לא אמר רוצה אני קרינן ליה חמסן,
ולכך הרמב״ס ז״ל בענין מכירה סתם ולא כתב
והוא שאמר רוצה אני ,בעבור שבענין המכירה אין
לחלק בין אמר ללא אמר ,וכן יורה לשונו באמצע

הפרק נס״י ממכירה ה״ה] שכתב במה דברים
אמורים באנס שהרי הוא חמסן וכו׳ כנראה דעד
השתא בחמסן איירי ואס"ה זביני זביני ,ואין לחלק
בענין מכירה בין אמר רוצה אני ללא אמר ,ולא דמי
לקרבן דבעינן רוצה אני וכדאיחא בחזקת הבתים,
דענין קרבן שאני שלא יהא נראה כזבח רשעים,

וכמה שכתבו התוס׳ שם [ד״ה אלא] או אפשר
דהתס מייתורא דקרא אמרינן מדכתיב לרצונו וכו׳
וכן בענין גט כדי שיהא כשר לכתחלה בעינן רוצה
אני ,אבל במכירה אין לחלק כלל ,זה נראה נכון

___ _

ותמהתי

מעצמו___ _____________ .

ממ״ש ה״ה בס״א מה׳ גזילה [ה״ט]

על דברי הרמב״ס שכתב כל החומד

אדני כסף.
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עצמות

קרוע

עבדו וכו׳ אף על סי שנתן דמים הרי זה עובר בלא
מעשה שנאמר לא מחמוד וכו׳ .וכמב עליו הראב״ד
ולא אמר רוצה אני .וכמב עליו ה״ה דעת הרב ז״ל

מפני שאם אמר רוצה אני מקמו קייס ולא גרע

משוס החמדה דמעיקרא ופסול לעדות מדאורייתא
ולעולם המקח קייס ,והשתא מ״ש הר״א ז״ל
בהלכות גזילה והוא שלא אמר רוצה אני ,הם פירוש

קיים ומשוס הכי עובר בלא מחמוד .ולדעת
הרמב״ס אפילו אמר רוצה אני .ובאמת אין סתירה
בדבריו ז״ל גדולה מזו ,וכבר הייתי אפשר לדחוק

לדברי הרמב״ס או השגה למה לא ביאר דבריו טון

הר״א ז״ל היכא דלא אמר רוצה אני אין המקח

בדבריו בכונה אחרת אלא שלשונו דחוק מאד,
~ וכונח הרמב״ס ז״ל והר״א ז״ל לע״ד כונה אחרת

היא ממה שהבין בו ה״ה ,וזה שהרמב״ס ז״ל כתב
בפ״י מה׳ עדות [ה״ד] ז״ל וכן כל העובר על גזל
של דבריהם הרי הוא פסול מדבריהם כיצד
החמסנים והס הלוקחים קרקע או מטלטלים שלא
ברצון הבעלים אע״פ שנותנים הדמים הרי אלו
פסולים מדבריהם עכ״ל .טעם הרמב״ס פירש ה׳
בעל כסף משנה ת״ל ואע״ג דבפ״ק דבבא מציעא

נה ]3 ,אמרינן לא תחמוד לאנשי בלא דמים משמע
להו דמשמע דלאינשי משמע אבל קושטא לא הוי,
כבר כתבו המוס׳ די״ל דה״ס דמשמע להו
וקושטא נמי הכי הוי ,כנראה דסבירא ליה ז״ל
דחמסן דקרא דעובר על לא תחמוד היינו היכא
דלא יהיב דמי בדוקא .וקשה שהרי הרמב״ס

,

V,

שהם מוכרחות לפירוש דבריו ,אבל בענין מכר
לעולם המכר קייס עכ״ס *________ .

ולערן הלכה

בשמעתין באיש שאנסוהו
לקדש אפילו שאמר רוצה אני
נראה דהוי ספק מקודשת לצאת מכל המחלוקת.

ותמהתי איך הרב מוהרי״ק זלה״ה בטור חושן
משפט סימן ר״ה העתיק דברי העיטור בדרך
סתם במ״ש דתליוהו לקנות לא אמרינן דגמר וקני,
טון דתלוי בזה סלוגחא דאשלי רברבי בענין קדושין
כדפרישית .והטור ז״ל כתב בשם הרי״ף דאינן
קדושין .ולא ראיתי דבר מבואר בדברי הרי״ף ז״ל,

לבד זה ראיתי שהביא בפרק חזקת הבתים סלוגתא

דאמימר ורב אשי ופסק כרב אשי ,ואס איתא דהוה
מחלק בין תליוה לאשה לתליוהו לאיש וכדברי
הרמב״ס היה לו לפרש .ובעל ספר המצות נסמ״ג
עשין מ״ח] כפי הנראה מדבריו מפרש מחלוקת
אמימר ורב אשי בתליוהו לאיש שיקדשנה ,ולפ״ז

בהלכות גזילה כתב דאע״ס שנתן דמים עובר על
לאו דלא תחמוד ,ולדברי הרמב״ס ז״ל ג״כ תקשי
טון דאסילו שנתן דמים עובר בלא מחמוד ,חמסן

צריך לפרש דמ״ש הוא עשה שלא כהוגן היינו
האיש המכה אוחו שיקדשנה ,ולכך הפקיעו רבנן
קדושיו כדי שלא יבא לפועל כונת המטס אותו

דרבנן לדעתו היכי הוי.

שיקדשנה **.

ונראה

דצריך לחלק לדעתו ז״ל בין אמר רוצה
אני ללא אמר?,דהיכא דאמר רוצה אני
*י הוי חמסן דרבנן ,והיכא דלא אמר רוצה אני הוי

J

ב,־

קייס משום דאגב זוזי גמר ומקנה ,ולא דמי למאי
דאמרינן כל מילי דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד
לא מהני ,דהכא שאני שגמר והקנהו ועבר על לאו

מחליוהו מבין ,כנראה דסבירא ליה ז״ל דלדעח

Wt

יוסף

חמסן דאורייתא דעובר על לאו דלא תחמוד,
וסוגיא דהכונס בחמסן דאורייתא קאמר ,וה״ק
הא דקאמר רוצה אני לא קרינן שם חמסן פירוש
דאורייתא ,אבל היכא דלא אמר רוצה אני קרינן
ליה שם חמסן .זה נראה מוכרח לתרץ לדעת
הרמב״ס כדי שלא יסתור דבריו למ״ש בהלכות
עדות .ולס"ז מ״ש בס"י מהלכות מכירה במה

דברים אמורים באנס שהוא חמסן הוא כולל בין
חמסן דאורייתא בין דרבנן דבכלהו הוי המקח

ובמקדשה

בעל כרחה סתמא דתלמודא דהכא
נראה שאינה מקודשת ,אבל בעל

הלכות ורב אחא משבחא לא פסקו הלכה כמאן אי
כאמימר אי כרב אשי וכמו שכתבתי בשם בעל
העיטור ,ונראה דמססקא להו ,ואע״ג דרב אשי
הוא בתרא ,טון דקאמר תלמודא דהא אשה כשדה
זו דמיא ואמר אמימר וכר ,כנראה דלוקח בדבר
פשוט דהויא מקודשת .ונראה לע״ד שלא להקל

בדבר זה אם לא יסטמו חכמי הדור להקל ,עם שיש
מקום לומר דלכך לא פסקו משוס דעל הסתם

הלכה כרב אשי שהוא בחרא***.

תוספות

קשו קראי וכו׳ .מה שכתבו התוס׳

* עיין נתיבות המשפט סי׳ ר״ה ס״ק א /שו״ת חמס סופר יו״ד י ו /מרמת המשנה הל׳ מילה ס"א ה״ט והל׳ מטרה פ"י ה״א.
** עיין המקצה ד״ה בגמרא ואב״א אי תנא קונה *** .עיין הדושת יוס טוב להרי״ט אלמי סימן ט׳.
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m

ערוך

הלכות נזילה סיטן שגט

נפ» ררשאי לעשות בן טפני פקוח נפש ם״ם צריך
שלא יקוונו אלא ע״ט לשלם אבל כשנוטל ע״ם שלא
לשלט הרי הוא מלן דאסור' להציל עצמו במשק חבית
אף במקום סכנה אם אק דעתו לשלם 5

ד אסור לעשות הערמה בנזילה כגון שהולך ’אצל חנוני
ואוסר שרצונו לקנות סיתת וטועם טעט מהם ועושה
עצטו באלו אינו טשתוה עטו במקח ואח״ב הולך גם
אצל השני והשלישי ועושה כן ה״ז גזלן לבד בדבר אתר
שהתירו חז״ל ספני הסכנה שאם הקת דם ורפואתו
לשתות ק ואק ידו משנת לקח ומתבייש לבקש חנם
ימול מטבע לא טובה וילך אצל מוכר יין ויטעום מעט
ואח״ב ילך אצל השני והשלישי ועוד והם לא יתרצו
למכור לו בעד מטבע זו ובין כך ישתה רביעית ק
[שבם קנשק s
ה החוטף משכון מיד חבית שחייב לו טעות ביק שעשה
שלא ברשות ב״ד ה״ז מלן אף שועא חייב לו ואצ״ל
אס נכנם לב־ת הלוה ומשכנו בם״ש בסי׳ צ׳ וכל מלן
נפסל לעדות ולשבועה כמ״ש בסי׳ ל״ד לבד מהממשכן
שלא ברשות ביד משום דלא משמע לאינשי איסורא
בזה,ונם זהו רק בחוטף בשוק מיד הלוה אבל אם נבנם
לביתו למשכנו נפסל רמקרא מפורש הוא לא תבא אל
ביתו לעבוט עבוטו ומסתגא כל ע*ה יודע מזה האיסור
אמנם אס ידוע שהמלוה אינו יודע איסור זה לא נפסל

*'"'1־'“"“[בד״ה מ״ך וא״ם מה שהקפה עליו]:

ו כתיב לא תעשוק ולא תמול איזתו עושק ואיזהו נזילה
נזילה הוא שלוקח טמון האדם או חפציו מירו או
מרשותו בחזקה כגון שחטף ,מידו או נכנם לרשות חבית
שלא ברצון הבעלים ונוטל משם כסף או שוה כסף או
שתקף בעבדו של חבית או בבהמתו ועשה בהם מלאכה
או נשתמש בהם או שירד לתוך שדה חבית ואכל
הפירות או נטלן וכל כיוצא בזה כשנוטל לכחחלה
באלמות זהו מלן :
ז ואיזהו עושק זה שבא ממק חבירו לתוך ירו ברצק
הבעלים וכיק שתבעו להחזיר לו ממונו כבש בידו
ולא החזירה כנון שהיה לו ב־ד חבירו הלואה או שכירות
ותובעו ויש לו ואינו יכול להוציא טמנו מפני שהוא אלם
קשה ואמרו חז״ל דעושק שכר שכיר עובר גם בלאו
----דלא תמול (ב״ע ס I•!.ועט״ש בסי' של׳יט:ח כתיב לא תחמוד ולא תתאוה ואין הכוונה על תאורל
הלב בלבד בלא מעשה וילפינן טדכתיב בפ׳ עקב
לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך דאיסורא דלא
תחבור הוא דוקא כשיעשה מעשה [פכיצתא] ואע״פ
שמטרת חסידות שלא לחמוד כלל אפילו בלב מה שיש
לחבית מ״ם .בלאו דלא תחמוד אינו עובר רק בעושה
מעשה ולאו דלא תתאוה אע״ג רתאוה היא בלב מ״ם
אינו עובר בחאות לבו בלבד אא״כ מהשב בלבו א ך
להשיגה מחבית וביון שמסר דבר זה כלבו עובר על

לא תתאוה וראיה דתאוה אינה בלב בלבד שהר•
במתאונניס כשהתאוו בשר קראם התודה העם המתארס
והם הרי השתדלו להמציא חאותם וכן הוא הלאו דלא
תתאוח :
ט וז״ל הרמב״ם בפ׳א מגדלה כל החוטר עבדו או
אמתו או ביתו או כליו של חבית או כל דבר
שאפשר שיקנהו טמנו והכביד עליו רעים והפציר בו ער
שלקחו מטנו ה״ן עובר בלא תחמוד וכל המתאוה ביתו
או אשתו וכליו של חבית ובל כיוצא בזח כיק שחשב
בלבו איך יקנה דבר זה ונפתה בלבו בדבר עבר בל״ת
של לא חחאוה ואין תאוה אלא בלב בלבד ענ״ל וכ״ב
הטור והש"ע 5
י וזה שכתב בל דבר שאפשר שיקנהו מטנו נ־ל שכוון
למה שדרשו במכילתא לא .תחמוד כלל בית שדה
ועבד ואמה ושור וחמור פרט !ובל אשר לרעך חזר וכלל
והר בלל ופרט וכלל טה הפרט דבר שהוא קונה וטקנה
אף הכלל דבר שתא קונה ומקנה עכ״ל וביאור הדבר
נראה שאם ראובן למד אתה חכמה ואיזה מלאכת ושמעון
חמד בלבו חכמה זו או מלאכה זו והשתדל והרבה
רעים על ראובן .עד שלמדו והייתי אוטו־ שנם זה וצא
בבללא דלא החסוד לזה מיעטה התורה חקא דבר
שהוא בקגק שכשהיא אצל ראובן איננו אצל שמעק
לאפוקי חכמה ומלאכה אינם בקנינים [עסמ״ע סקי״ח
ונם במור הגירסא ק]:
יא עוד דרשו במכילתא שם מה הפרט מפורש בדבר
שאינו בא ברשותך אלא ברצק הבעלים אף כל דבר
שא״א לבא ברשותך אלא ברצון הבעלים יצא שאתה
חומד בתו לבנך או בנו לבתך [ככ״ל] וביאור זה נראה
דזהו ודאי כשאדם טתאוה לישא אשה פגרה בחופה
וקדושק דטותר שהרי אינה אשת רעך אבל להסית אכי
הבת שיקדש בתו לבנו או להסיתו שיצוה את בנו
לקדש את בתו הייתי אומר שזהו בכלל וכל אשר לרעך
דהבנים והבנות הם של אביהם ונם ישנן כקנינים
דחאשה היא קבין בעלה לזה מיעטה התורה מפגי שוד,
א״צ דעת נעלים שהרי אם בנו יהיה רצונו לקדשה
ברצונה א״צ דעת האב וכן  1אם בתו תתרצה לקבל
קדושין א״צ רעת אביה ואף 4בחו קטנה שהיא ברשות
האב ט״ם כשתתנדל אינה ^עוד ברשותו ואינו דומה
לקרקעות ומטלטלין שלעולם !הם ברשות הבעלים [ע׳
ערכין : life
יב התאות מביא לירי חיטור וההימור מביא לידי גזל
שאם לא רצו הבעלים לטבור אע״פ שהרבה להם
בדמים והפציר ברעים יבא! לידי נזל שנאמר ותמרו
שדות ונזלו [מיכה ב] ואם עטרו הבעלים בפניו להציל
ממונם או מנעוהו מלגזול יבא לידי שפיכות דמים צא
ולמד ממעשה אחאב ונכות ו» למדת שהמתאוה עובר
בלאו אחד והקונה ע״ם הפצר שהפציר‘כבעלים עובר
בשני לאוין לכך נאמר לא תחמוד ולא תתאדה ואם נזל
*
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או גנב אחר ההשתדלות עובר בג׳ לאדן [ונזם י״ל ששימ\ כשהמוכר מבקש מטנו שיקנה [עמום׳ סנהדרין 5מ ד״ם
__ מעיקרא/־ ____________ ____-
1
4הוס׳ ב״מ סא• ד״ה לעבור ודוק]:
יד כיון שנתבאר ענק הלאו דלא תחמוד ממילא טובן
דכ״ש הכופה את חבירו למכור את שלו ונותן מ
יג בלאו דלא תחמוד איגו פסול לעדות ולשבועה דלא
החמוד לאינשי בלא דמי משמע להו כט״ש בפי' דמיו הוי איסור דאורייתא וזהו חמסן וטיט לפסול לעדות
ולשבועה אין לו רין גזלן ליפסל מדאורייתא אלא מדרבנן
ל״דחדעדמערי^^טבים שהבאט מתבאר׳ דעל ל»
תחמוד עוברים אף כשנתן טעות והמוכר נתרצה כמ״ש שם ועל לאו דלא תחמוד אינו נפסל ,אפילו מדרבנן
• מטעם שנתבאר [וע״ש בסנהדרין]:
ולכן יזהר אדם מלקנות שלא אצל חנוני אם לא

סימן שם

[מצות השבת הגדלה ואם אין בה ש״פ וכשנשתנית דצזילח
ובו י׳ סעיפים]:

א בל הגוזל חייב להחזיר הנזילה עצמה שנאמר והשיב ובנה עליה בנינים נחלים צריך לפתור הכל ולהשיב
את הנזילה אשר גזל ואם רצונו לשלם הדמים אינו הקרקע להבעלים והטעם יש מ* שאומר דביק רקרקע
יוצא ידי השבה כשהגזילה היא ת״י אם הנגזל אינו אינה ננזלת דקיימת לעולם ומצוים בעלי זרוע ליפול וסוף
מתרצה בכך ואם הנגזל מתרצה יצא ומ״ם עובר בלא סוף יושב הק־קע לבעליו לא עשו תקנה בזה [ע״ז]
החמוד אא״ב הנגזל מוחל לו לגמרי דאז א״צ השבה דעיקר התקנה הוא מפני תקנת השבים שאם נצוה אותו
כלל ודע דלא מציגו בפוסקים חילוק כמצות השבה בין לסתור בירתו ולהשיב הקורה לא יעשה כן ותרקב הקורה
ישראל לכותי להפוסקים רם״ל דגזל כותי הוא מן התורה ובקרקע לא שייך זה העמידו ארק תורה והגזלן היה
ודע דיש מרבותינו דס״ל יעובד כוכבים שגזל ליכא ביה לו לירע ואת ולא היה לו לבנות על קרקע גזולה
השבה [רש״י עירובין סבי] והטעם דמצות השבה כתיב [סמ״ע) ועוד דעיקר תקנת השבים הוא שלא יעלים
בויקרא בנשבע לשקר והורה שחייב בקרן וח מש ואשם הנזילה ובקרקע א״א להעלים [לבוש] וי״א ראם בשגגה
והכותי אינו מקריב אלא עולה כם*ש הרסכ״ם בפ״ג נזל אחר קצת קרקע משל חבירו שהשיג גבולו בלא
ממעשה הקרבנות אכל ברמב״ם ובטור וש״ע לא מצאנו מונה ובנה עליה כנין דנוחן דמיו מפני תקנת השבים
דכר זה וכן דעת רבותינו בעלי התום׳ [כס ובעט״ס על)[ :מבי״ש] ונראה דה׳יה אם הגזלן מבר הקרקע והלוקח
דיס  ]pוזה שאמרו חז״ל בבן נח דלא ניתן להשבק לא ירע שהיא גזולה ובנה עליה בנק דטהזיר דפים
זהו כשגזל ספתות םש״פ וכן עיקר לדינא כי רוב הפוסקים ביק שלא ידע שנזולה היא [ומ״ש נסמ״ע סק״ו דלא ס*ל
לקנותו מה״ד ונ״ל למומו וע׳ בב״ק כ״א־ אגבי לאשדנא
סוברין כן:
מיניה] :
ב כשנאבדה הנזילה משלם דמיה וכן אם נשתנית
קונה נוף הנזילה כש נוי ומשלם הרמים כמו שהרתה ה הגוזל פרוות מש״פ אע״ס שעבר עבירה ם׳׳מ אינה
בתורת השבר .דלאו טפון הוא וישראל מוחל ע״ז
שוד .בשעת הנזילה כט״ש בסי׳ שנ״ג ואין חילוק כזה
כק שהורה טפי עצמו ובין שנאו עדים שגזל ואע״ג וט״ט אם נזל שור .פרוטה והתלה צריך להשיב אותה
דהא דשינוי קונה ילפינן מאשר נזל ומקרא זה נאמר או דמיה ולא עוד אלא אפילו גזל נ׳ אטרות ירק ששוות
בהודאה טפי עצמו מ״ט לענין שיטי אין סברא לחלק נ׳ פרוטות והוזלו שאינן שוות אלא שתי פרוטות והחדר
ועוד דהא נם לענין כפל ור׳ ורי׳ מחני שינוי כם׳׳ש שם לו שתים חייב להחזיר השלישית הואיל ובתחלתה היתד,
ש״פ והטעם כיון דבל הגזלנים משלטים כשעת הגדלה
הה אינו אלא בערים [סנר״א]:
ג מדין הורה אפילו גזל קורה ובנאה בבירה גדולה ובשעת הנזילה היתד .ש״פ צריך לקיים מצית השבה ולכן
הואיל שלא נשתנית בעצמה צריך להרום כל הבנק אפילו כשקיים מצות השבת בשתים חייב לקיים גם
ולהשיב הקורה לבעליה אבל חכמים הקנו מפני תקנת בהפרוטר .השלישית של שעת הנזילה וכ״ש אם גזל שתי
השבים שיהיה נותן דמיה ולא להפסיד בנינו דזה נהנה אטרות ששוות פרוטה זהחזיר אחת אע״פ שנזילה אק
וזה לא הסר ואפילו גזל קורה ועשאה בסוכה שהיא כאן •בהרי לא נשתייר נירו ש״פ משעת הנזילה ם״ם נם
דירת עראי ובא בעל הקורה לתבעה בתוך החג נותן מצות השבה אק באן שהרי לא קיים והשיב אח הנזילה
לו דמיה דבל ימי החג הוי כדירת קבע אבל אם תבעה ביק שלא החזיר ש״ם ואע״ג דלא םעכבא מצות השבה
אחר התג כיון שלא נשתנית ולא בנאה בטיט ואין לו כשאק כאן נזילה מ״ם לא קיים פ״ע דוהשיב אה הנזילה
הפסד אם יסתור הבנק מחזיר הקורה עצמה ועמ״ש שהיה כיח לקיים [תום׳ ב״ק קהי] ולא רמי לפחות פש’פ
שנזל דלא היילא עליה מצות השבה כלל משא״ב בזה
בבי׳ שס״ו:
חיילא עליה מצות השנה ולא קיימה ולק י*א דבאמת
ד גגזילת קרקע לא עשו תקנח השבים שאם נזל קרקע

םכין
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סנהדרין כדק ג

דף כה :בגמרא שהם רועה פסול .אף דכבר שמעינן כן
מהא דחילק רבא בין מגדל דקה לגסה דאי
דוקא בדידעינן שרועה בהמות בשדות אחרות מה לי דקה
ומה לי גסה מ״מ אשמעינן רב יהודה שפיר דהוא היה
תלמיד רב ושמואל וא״כ היה קודם רבא וארבא ודאי לא
קשה מה אתי לאשמעינן כיון דכבר אמר ר׳ יהודה דהא
הוא לא להבי נחית רק דזה משתמע ממילא מדבריו:

כתום׳ ד״ה מעיקרא סכר .רכן הוא האמת .בב״מ שם
הקשו על זה והא איכא לאו דלא תגזול ותירצו
לעבור עליו בשני לאוין ,אכן לכאורה קשה לפי מש״ב
בריש פרק איזהו נשך דלכך מוקמינן לאו דלא תגזול באם
לאריך ולא
אעושק שכר שכיר לעבור עליו בב׳
ענין
אינו
£
!אהץח
י
*
אלא תגזול גופא משום דאלא תגזול אין לוקין דניתק
;עשה .פי׳ וליכא נפ״מ בב׳ לאויץ ואיך כתבו כאן לעבור
עליז/בב׳ לאויןץוי״ל דדוקא לענין לא תגזול כתבו שפיר
דליכא לאוקמא לענין לאו יתירה דאין לוקין עליו אבל
אלא תחמוד שפיר לוקין ושפיר הוי נפ״מ בהאי לאו דלא
תחמוד דלא תחמוד ודאי דלא מנותק בוהשיב את הגזילה
וגם אי מנותק בו הא אין עשה מנתק ב׳ לאוין ונשאר
הלאו האחד כדאמרינן בתמורה (ד ).ועיין ברמב״ם ריש
הל׳ תמורה .ן אכן לכאורה קשה דאכתי אין לוקין אלא
תחמוד כדאמרינן במכות (טז ).דאין לוקין אגזילה כיון
דגברא בר תשלומין הוא אין לוקין ומשלמין ובשלמא לפי
פי׳ התום׳ שם (ד״ה התם) דפרשו דלענין בטלו קאי אתי
שפיר דזה לא שייך רק לענין גזילה אבל אלא תחמוד
דלא מנותק לוקין שפיר .אכן לפי פי׳ הר״מ הלוי שהביא
^יטב״א שם שסי׳ דאין לוקין אגזילה כיון שצריך לשלם
א״ב גם משום לא תחמוד אין לוקין מה״ט .וא״כ אף
שי״ל שהתוס׳ לשיטתם כתבו שפיר לעבור עליו בב׳ לאוין
מ״מ לשיטת ר״מ הלוי קושית התום׳ במקומה עומדת.
וי״ל דר״מ סובר כתירוץ השני של התום׳ דכאן דלפ"ז לא
צריך כלל להך תירוצא דלעבור עליו בב׳ לאוין וזהו
שיטת הראב״ד בפ״א מהל׳ גזילה ע״ש דכתב דאין לוקין
אלא תחמוד כיון דמשלם ממון ומ״מ ל״ק לדידיה לאו
דלא תחמוד ל״ל די״ל דאתי לאומר לא רוצה כמ״ש
הראב״ד גופא שם\אכן לשיטת הרמב״ם שם דלא תחמוד
שייך גם בדיהיב דמי ובאמר רוצה אני קושית התוס׳
234567

בכאן במקומה עומדת דלא שייכי בו תירוצי התום׳ כמובן.
ועוד קשה דבב״ק (סב ).אמרינן בפי׳ דחמסן לא מקרי אלא

בלא אמר רוצה אני ובאומר אפילו חמסן לא הוי דמוכח
בפי׳ כשיטת הראב״ד ועוד קשה דהרמב״ם (פ״י מהל׳ עדות

דף כה :־ כו.
ה״ד) כתב דחמסן דיהיב דמי :לא הוי אלא מדרבנן וא״כ
סתר דברי עצמו דכתב בהל׳ גזילה דעבר ע״ז משום לא
תחמוד וצ״ע:

בד״ןין מגדלי אתמר .אכל גסח מגדלין .ע׳ במהרש״א
דליקשי מבחוץ לארץ כשרים וזה אפילו בתירוץ
התוס׳ לא מתורץ .ונלענ״ד דודאי זהו סדר התנא או בעל
המאמר לומר דבר והפוכו ולכן כמו דתני במתניתץ דב״ק
אין מגדלין בא״י אבל מגדלין בסוריא ולא מקשינן דהאי
אבל בסוריא מיותר דמדיוקא דרישא שמעינן דסדר התנא
הוא כך לומר גם דנשמע מדיוקא דרישא כמו כן תני גם
רבא בחוץ לארץ כשרים .אבל אהא דרועי בהמה גסה
מקשו התום׳ שפיר כמו דלא תגי ליה במתניתן שם כיון
דכבר תני הפוך דרישא בהא דאבל מגדלין בסוריא כמו
כן גם רבא לא הוי ליה למיתני כיון דאין חדוש בדבר
ומשום הפוך דרישא כבר תני בחוץ לארץ כשרין:

דף כו .כגמרא דתנן סאה תרומה .נראה דגרסינן דתניא
כי אין זה משנה בשום מקום:
בגמרא נחשדו בחגים לשביעית .הא דעובר על עשה
דלאכלה ולא להפסד כדאמרינן ספ״א דבכורות
מקמי האי עשה גופא דשמא יעבור הכהן עלי׳ וכי ספק
זה מוציא מידי ודאי צ״ל דעשה דולא להפסד לא שייך
רק אם מפסיד אותן בידים ולא בשמניחו לירקב וליפסד:
בגמרא ואי קרו לכו רועי צאן .פי׳ דרועי צאן גרע טפי
מרועי בקר דברועי בקר יכול לתרץ דבריו
דמגדלי בקר קאמר כמו דגם רבא לעיל קרי למגדלי בקר
רועי בקר ובמגדלי בקר אין שמץ פסול דהא כשרים הם
לעדות כמימרא דרבא דלעיל דרועי בהמה גסה כשרים
אלא אפילו קרו לכו רועי צאן דממנ״פ איכא שמץ פסול
דגם מגדלי בהמה דקה פסולים וכ״ש רועים ג״כ לא
ידעתי מה אמינא ליה:

בתום'

ד״ה משרבו חאנסין .וי״ל דמיירי בשביעית כזמן
הזה .הראב״ד פ״א מהל׳ שמיטה (הי״א) כתב

דמיירי במקומות דלא אסור רק מדרבנן ובזה ג״כ מתורץ
קושית התום׳ אכן דעת הרמב״ם שם נראה דסובר כתירוץ
השני של התוס׳ דכאן ובזה מיושב השגת הראב״ד שם
ולכן פירש ארנונא על חילות המלך שבזה שייך סכנת
נפשות כי יהרגוהו אם לא יתן להם די חקם אבל במס
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קלח

פנים

יתרו

מצות יחוד השי״ת הוא אהבה ויראה,
ועיקר השלימות להיות אהבת ה׳ ויראתו
כלולים בדחילו ורחימא וברחימא ודחילו
זב״ז והיא ירושה לנו מאבותינו אברהם
בחינת אהבה ,יצחק פחד ,ויעקב איש תם,
והוא מה שאנו אומרים בכל יום מה יפה
ירושתנו בטרם קריאת ק״ש ,וכן בברכת
אהבה רבה בעבור אבותינו שבטחו בך
וכר ,והוא מ׳׳ש הכתוב ]תהילים ב ,יא] וגילו
ברעדה שהוא יחוד האהבה ויראה ,והוא
תיקון הטוב שבעץ הדעת יחוד חסד

יפי
הוא מדת החסד שבמדת הרע ,ולא תגנוב
שאחז״ל [מכילתא יתרו כ ,יג] שהוא אזהרת גונב
נפש ומכרו ,הוא בחינת הכלולים משניה□

יתרו

?./.W

בשביל אהבת ממיו׳ וכי להעיד עדות שקר <ג',י']
בשכר כעניו שאמר הכתוב [דברים כז' כה]גח ?יל
ארור ליקיז שויןד להכות נפש דם 73י,׳ וכי

וכבר כתבנו כי לא תרצח הוא בחינת
הגבורה שבמדת הרע ,והניאוף

P

בלאו לא תחמוד שהוא כחינת הקינאה איש ׳
מרעהו והחמדה והתאוה מביא לידי שפיכות ח
׳
דמים ,כמו שכתב הרמב״ם מהללות גזילה ;!t f
'' 4׳  ?1׳ י י
פ״א נהי״א] ,והביא ראיה ממעשה דאחאב
ונבות ,א״כ בדיברות הראשונות שהיה '<? 2d׳׳•<׳/
,

דם החטא והיו בחינת הרעות נפרדות ,׳י/

יש ג״כ בחינות אלו ,כי הרציחה מצד
הגבורה ,והניאוף מצד אהבת אשה זרה,
והתיקון הוא בהפרדתה ,קאמר [שם צב ,י] כי
הנה אויבך ה׳ וגו׳ יאבדו יתפרדו כל
פועלי און ,והוא בחינת דור הפלגה אשר
הפיצם ה /והוא משאחז״ל [סנהדרין עב].
פיזור לרשעים טוב לעולם .והנה בעת
קבלת התורה אז ,היה בישראל בחינת
השלימות והדביקות באהבה ויראה ,קאמר
[דברים ה ,נו] מי יתן והיה לבבם זה ליראה
וגו /ואז היה פירוד במדת הרע ,אבל
בחטא שחטאו ישראל כתיב [לקמן לב ,ו]
ויקומו לצחק ואמרו חז״ל [רש״י תשא לב ,ו]
שהוא בחינת ג״ע וש״ד שנדבקו זב״ז ,וזה
שאמר משה [שם] חטא העם הזה חטאה
גדולה וגר ,ואף ששבו בתשובה ,ומרע״ה
תיקן להפרידם כדכתיב [שם כ] ויטחן עד אשר
דק ויזר וגו׳ מ׳׳מ לא נתקן לגמרי ,כדכתיב
!שם לד] ביום פקדי ופקדתי וגו׳ ואחז״ל
[סנהדרין קב ].אין לך פקידה ופקידה שאין בו
מעון העגל עד ביאת משיחנו ,והוא מה
שנאמר בתורה [דברים ח ,ח] בדרך אחד יצאו
אליך ובשבעה דרכים ינוסו ,כי יתפרדו
ויאבדו:

ז ץ?

ibr»7

אמר בלא וי״ו ,משא״ב לאחר החטא מחמת f׳*?/
חיבורים מדת הרעות נכתבו בוי״ו ,וצריי
אזהרה יתירה להתרחק מהם ,והשי״ת
יצילנו מידם ויזכינו לעבוד אותו בדחילא
ורחימא וברחימא דחילא ,ויש להבין בזה
מה שכתוב [תהילים טז ,ח] שויתי ה׳ לנגדי
תמיד ,ואיתא בש״ע [או״ת סי׳ צ״ז ס״ב] צריך
להשתהות בשמאלו שהוא ימינו של
הקב״ה ,והוא ענין מה שאמר הכתוב נדברים
ה ,ד] פנים בפנים דיבר ה ,עמכם ,וידוע ימין
הוא אהבה והחסד ,שמאל הוא בחינת
הגבורה והיראה [הקדמת תיקוני הזהר ,יז]  ,הרי
שהיראה שהיא בחינת שמאל כלול בימין
שהוא שפע החסד מאת השי״ת ,והימין
שהוא בחינת אהבה כלול בגבורה ,וזה
דכתיב [שם טז ,ח] כי מימיני בל אמוט
שהיראה כלולה באהבה:

fAj<1

בזה אפילו ברצון הבעלים .ובזה היה נראה
ליתן טעם שנתנה התורה בלאו בפני עצמו
לא תחמוד בית רעיך ,וכן לא תחמוד אשת
רעיך ,אף דכתב הרמב״ם [ה־ מילה פ״א ,ר",ט]
דאין לוקין על לאו זה ,מ״מ לפי מ״ש
הראב״ד שם הטעם משום דניתן להישבון
א״כ לא מיבעי באשת רעהו דאסורה לחזור
לו משניסת ,אלא אפילו בית רעהו כיון
שקנה אותה ברצון הבעלים לא שייך גביה
השבה כמ״ש הה״מ שם ,אבל לדעת
הרמב״ם שכתב שהוא לאו שאין בו מעשה,
ע׳׳כ צ״ל דל״מ כשעשה מעשה וכפה אותו
עד שאמר רוצה אני דמדאורייתא מהני בזה
אפילו בגירושין כדאיתא בב״ב דף מ״ח
ע״ש:

וכל העם רואים את הקולות וירא העם
וינועו וגו׳ ,יש לפרש לפי מה
דאיתא בש״ע א״ת סי׳ צ״ח [ס״א] ,וכך היו
עושים חסידים ואנשי מעשה שהיו
מתבודדים ומכוונים בתפילתם עד שהיו
מגיעים להפשטות הגשמיות ולהתגברות
כח השכלי ,עד שהיו מגיעים קרוב לנבואה
וכו׳ ,כבר פרשנו בזה מ״ש בסוף פ״ק
דאבות [מי״ז] כל ימי גדלתי בין החכמים ולא
מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה וכו׳ וכל
המרבה דברים וכו׳ .ענינו ,כי הדיבור
היוצא מן הגוף בלי מחשבה א״א שיעלה
ונראה דזהו דאיתא במכילתא מה פרט לשמים כמ״ש שהע״ה [קהלת ה ,א] כי האלהים
מפורש בדבר שאין בא ברשותך בשמים ואתה על הארץ ,ע״כ יהיו דבריך
אלא ברצון בעלים וכו /דענינו שכללה מעטים .כי המחשבה שהוא בנשמה שהיא
התורה בזה באשה או בית חבירו שהוא חלק אלהי ממעל היא מעלה את הדיבור
והיינו שהדיבור בא מכח המחשבה ,וכל מה
דבר שאין ברשותו אלא ברצון הבעלים,
וכתיב נמי עבדו ואמתו שורו וחמורו וגו /שתתגבר המחשבה ,להתפשט כח הגוף
שהם באים ברשותו אפילו בלא רצון שהוא הגשמי ,יותר יעלה למעלה .וזה
הבעלים ,ע״י שיעשה בהם שינוי מעשה או שאמר משרע״ה [דברים ג ,כג] ואתחנן אל ה׳
בעת ההיא ,לאמר ,כי התחינה שהיא
יאוש או שינוי רשות_.י ,ואפשר דהראב״ד
מודה דבאשה או בית כיון דלא שייך בהן במחשבה היא מושכת את האמירה ,וכל מה
קנין אלא ברצון הבעלים חייבה התורה שהגוף מתגבר הוא מכביד על עליות

לא תחמוד בית רעיך וגו׳ לא תחמוד
אשת ריעך וגו׳ ובלוחות אחרונות
כתיב לא תחמוד אשת ריעך ולא תתאוה.
והנה דעת הרמב״ם פ״א מהל׳ גזילה [ה״י],
דלא תתאוה הוא אזהרה להתחלת התאוה
במה שיש לרעהו ,ולא תחמוד הוא
שישתדל בתאותו והרבה עליו ברעים
והפציר בו עד שלקחו ממנו .והטור'הביאו
בח״מ סי׳ שנ״ט ,וסיים ואינו עובר עד
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שיקנו .וכבר ביארנו שיטתו בחידושי
אה״ע ריש^פי;_^״ח שהוא נלמד מלשון
המכילתא ,מה פרט מפורש בדבר שהוא
קונה ומקנה ,משמע שאין חיוב אלא
כשעושה בו קנין .והנה הראב״ד כתב עליו
ולא אמר רוצה אני ,וכתב עליו הה״מ דאין
זה דעת הרמב״ם שאפילו אמר רוצה אני
אף דקי״ל [ב״ב מז ]:תלויה וזבין זבינא זבינא,
אפ״ה עובר על לא תחמוד .ולכאורא מוכח
דברי הרמב״ם ,דהא כתיב לא תחמוד אשת
רעיך ,ואין הכוונה שיעשה מעשה כשהיא
תחת בעלה ,דכבר הזהיר ע״ז לא תנאף
ולא שייך בו קונה ומקנה .ונראה דמהאי
טעמא לא כתיב בדברות האחרונות
באזהרת לא תתאוה אשת רעיך מפני שלא
דיברה התורה בזה הרהור התאוה שהוא
אסור מצד הערוה באיסור א״א ,והא דכתיב
לא תחמוד אשת רעיך ,היינו שלא ישתדל
להכריח בעלה שיגרש אותה ויקח אותה,
וכיון דלא הוי גירושין אלא מרצונו ,הרי
דאף בזה עובר על לא תחמוד .וכן נראה
דבבית רעיך שהוא קרקע דאינו נקנה
בשום קנין אפילו ביאוש ושינוי מעשה
אלא ברצון המוכר דאז קונה אותה בכסף
וחזקה א״כ לא שייך בו לא תחמוד ,דהיינו
שיקנה אותה ,אלא בהשתדלות רצון
המוכר:

יפות

קלט
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פנים

נב

מטבירות
הכוונה שיעשה ממשה כשהוא תחת בעלוה דככר

”!6
דציז *’5י מאי ני 5ל
מגלת כי ממפרשי3 1י׳ לשו5וח יגאיץ ^'י ”

כאן ,יכן דקדיי 55י^ כפי1יחה ל' 41
ליפ 3פפי״מ שנהב '55י המיים הי,׳ י?ח,ל4
הוא לשון רכים פ״ש .וכ״כ כישמח משה גשם האעחזי
ובשבת (דף צ׳׳ב) קיימ״ל חה אינו יכול וזה אינו
יכול חייכין שניכם חטאת .והקשו המוספות שם
ובבכא קמא (דף מ׳) דכא בשור של שני שותפין
אמרינן כופר אחד אמר רחמנא ולא שני כופרין ,אם
כן כשנים שפשאו נימא גם כן חטאת אחד אמר
רחמנא ולא שני חטאות ,ותירצו התוספות דכיון דכל
חד מיחייב אזדונו כרת מיחייב אשגגתו חטאת עיי״ש,
וכשכת (•דף ט׳) איחא מות יומת רינתה התורה
מיתות הרכה ונו׳ ומאי יומת כממון פירש״י לאפושי

קרכטת פכ״ל .וכזה יתכאר הכתוב היטב דמיירי
כשנים שעשאוכו וזה א״י וזה א״י וקאמר דממלליה
מות יומת דריכתה התורה חטאת לכל אחד ,וקשה
קושית התוספות דנימא חטאת אחד אמר רחמנא ולא
שתי חטאות ט״ז מתק כי כל המושה מלאכה ונכרתה
כיון דפל אמד חייב כרת למי חייב כל אחד מטאת
ומתוק ג״כ מה דפתח כמחללים דהיינו שנים ,ומסיים
כי כל הפושה כלשק יחיד ודחק ודכרים של טעם
הם פכ״ל .וכמה שכחכחי לטיל כאיכא למיפרך הכי
ואיכא למיפרך הכי כל מדא וחדא תיקו כדוכתיה

מיץ זכחים (דף י״ז) גכי אונן דמיחל עבודה ,וכחום׳
שם וכש״מ וכגכורת ארי יומא ד״מ ,ועיין כחידושי
מסרי״ט מל קידושין (דף ל״ה).

לא תתמיד כיש רפך לא תחמוד אשת רעך ו
׳(יתרו כ׳ ,י״ד) .וכתב רכינו הפנים יפ
ובלוחות אחרונות כתיב לא תחמוד אשת רעך
תתאוה כיח רעך .והנה דעת הרמב״ם כל׳ ג׳
■(פ״א) דלא תתאוה היא אזהרה להתחלת הת,
במה שיש לרעהו ולא תחמוד הוא שישתדלו כתל
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והכביד ע ו כרעים והפציר כו עד שלקחו מ,
מטור הביאו כחו״מ (סימן שנ׳׳מ) וסיים ואינו ש
^"3י כ" 3מליו ולא אמר י
’
יא■/־ י״י-י־י־שס
אמי ייצה אני אף דקיימ״ל תלוהו חבין זביכי׳ ז5

י עוכר על לא תחמוד ולכאורה מוכח כד
״׳33׳ °יהא כתי־ ילא תחמוד אשת רעך ,

הזהיל ע״ז לא ת<אף ולא שייך בזה קונה ומקנה וע״כ
הא דכתיב לא תחמוד אשת רעך כיינו שלא ישתדל
להכריח את בעלה שיגרש אותה ויקחנה וגירושין
הא לא הוי אלא ■מרצונו הרי דאף בזה מוכר על לא
תחמוד וכן כבית רעך שקרקע אינה נקנס בשום
קנין אפילו ביאוש ושינוי מעשה אלא כרצון המוכר
בכסף וחזקה ,ואפשר דהראב״ד מודה דכאשה או
בית כיון דלא שייך בהו קנין אלא ברצון הבעלים
חייבתם התורה אפילו ברצון הבעלים ולוקין בהני

כיון דלא ניתן להשבון עיי״ש בדברי קדשו.

ובספר

מנחת סולת (מצוה ל״ח) כתב דזה אינו,
׳דכרמב״ם בהל׳ סנהדרין לא חשיב הני בין
הלוקין ,ומ״ש הטור (סימן שנ״ט) דאינו עובר עד
שיקנה החפץ כונתו שיקחנה לביתו ,אבל קנין לא בעי,
עיי״ש .הנה גם במנחת חנוך חקר באשת חברו שהפציר
בו וגירשה לא שייך טעם הרמב״ם דאין לוקין משום
דהוי לאו שאין בו מעשה ,דאין לך מעשה גדול מזה,
ואפשר חייב על כל ביאה וביאה ,ולהראב״ד אם גיסא
שלקחה באיסור אשת איש ג״כ לא שייך שניתן להשבון
ובפרט דאסרה על בעלה וכיון דלא שייך שאין בו
מטשה וגם לא ניתן להשבון אמאי לא ילקה עיי״ש,
הרי שגם המנ״ח דעתו באשת חברו ככרמב״ם.
ומש״ב המנחת סלת דמ״ש העור (סימן שנ״ט)
דאינו עובר עד שיקנה החפץ כונחו שיקחנו
לביתו אכל קבין לא בעי ,עיין בסמ״ע (ס״ק י״ז)
׳דלמדו זה מדכתיב לא תחמוד כסף וזהב עליהם
ולקחת לך ,ומיין בביאור הגר״א והתם בודאי מיירי

שכסף וזהב יהי׳ נקנה להם מדין כבוש מלחמה.
ובעבודה זרה (דף נ״ב) איתא שמואל רמי כתיב לא
תחמוד כסף וזהב עליכם וכתיב ולקחת לך הא כיצד
פסלו לאלה לא תחמוד פסלו מאלה ולקחת לך ,ופירש״י
הכי קאמר פסלו לאלה שיפה לעבודה זרה לא תחמוד
פסלו מאלה שבטלו מלשון פסולת ולקחת לך דפסילי
דרישא דקרא חרי גוני משמע ודרשינן ליה אאיסור
והיתר דקרא עכ״ל .ונראה מזה דצריך שיקנה אש
החפן שהוא חומד ודלא כהמנמת סלח.

כ) אבל קשה לי דהמכילתא שמביא הרמב״ם
והסמ״ע בס״ק י״ז
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ובביאור הגר״א

לא

פני•

מסבירות

יתרו

מממיד יבול אפילו חומד בתור ,ת״ל לא תחמוד
כסף וזהב מה להלן עד שימשה מעשה אף כאן עד
שיעשה מעשה עיי״ש ,והמור למד מזה עד שיקנה
כחפץ שחומד .ולפי דרשתו של שמואל ולא חחמוד
מיירי בלא ביטלו דאז אסור לקחתו ,משא״כ ולקחח
מיירי כשכבר ביטלו ונעשת היתר אז ולקחת לך אבל

נג

בקרא כתיב לא תעשוק את רעך דמשמע לאפוקי
עכו״ם וכ׳ שאין איסור זה מן התורה ורמב״ם לא
כתב שעובר בל״ת עיי״ש ,הרי דאפילו בלא תעשוק
אינו עובר ומכ״ש לא תחמוד דכתיב גס כן רעך
וראיה לרבינו בהפלאה.

ובפרשת

לא תחמוד מנא לן שאינו חייב עד שיעשה מעשה הא
האי ולקחת לך נאמר אחר שנתבטלה הע״ז וצע״ג.

עקב (ז׳ כ״ה) בפסוק לא תחמוד
ג)
כסף וזהב עליהם וכר כתב רבינו הפנים
יפות דבשעה שחמד אתם כבר עבר מל לא תחמוד

קשה לי על מה שנתב רבינו במקנה שלו
בקונטרס אחרון בא״ע (סימן כ״ח ס״א)
•ד״ה קידשה בגזל ובחמס דנתבה רחמנא שני לאוין

כשאחז״ל גבי לא תחמוד בית רעך דבשעת חמדה עובר
עליו וכיון דעבירה גוררת עבירה הזהיר הכתוב שלא
תחמוד שאם תחמוד עבירה זו תגרום שתעבור על

ד׳)
לא
גוף
לאו

ולקחת לך ,ואח״כ תגרום שתוקש בו ותביא תועבה
אל ביתך וט׳ עיי״ש ,והוא תמיהא דהא הרמב״ם
והטור והמחבר (סימן שנ״ט) כתבו מקרא דולקחח

ועור

לא תגזול ולא תחמוד כמ״ש התוספות ב״מ
דלא תגזול חייב על דמי החפץ אבל בנותן
עבר על לא חגזל ולאו דלא תחמוד קאי
החפץ כל שחמדו וקנו להיות שלו עובר

(דף
דמיו
על
על

דלמא תחמוד כמו שכתב הטור (סימן שנ״ט) בשם
הרימב״ם אם כן בלאו דלא תחמוד דנתיב מפורש בית
רעך וכל אשר לרעך נתמעט עכו״ם מלא תחמוד
וכשנותן לו דמיו אין בו איסור כלל עיי״ש ,ולפי״ד
רביגו אלו איני מבין מ״ש המור המחבר הנ״ל (סימן
שנ״ע) שאינו עובר בלא תחמוד עד שיקנה החפץ,

וכתב הרמב״ם בספר המצות ומובא גם בסמ״ע
ילמדו זה מלאו דלא תחמוד כסף וזהב עליהם
ולקחת לך עד שיעשה מעשה ,ומה ראיה משם הא
התם בשל עכו״ם שפיר י״ל דאינו עובר כד שיעשה

מעשה ,משא״כ בישראל עובר אפילו בלא לקח החפץ
ברשותו.
ואה דהאי לא תחמוד כסף וזהב אין האיסור משום
שהישראל חומד דבר שאינו שלו דזה לא שייך
בעכו״ס ובפרט התם דמיירי בכבוש מלחמה ועיקר
האיסור הוא שלא יחמוד ציפוי עבודה זרה כי תועבה
היא ,אבל כיון דבעינן למילף מכאן לענין לא תחמוד
הנאמר בעשרת הדברות דאינו עובר עד שיקנה החפץ
לרשותו זה קשה דמה ראיה מעכו״ם לישראל .ובמנחת
חנוך (מצוה ל״ח ומצוה תט״ז) פשיטא ליה דהחומד
מה שביד עפו״ם אינו עובר בלא תחמוד אבל
כפרמ״ג או״ח (סימן תר״ד סק״א) נסתפק בדבר.
יבימב״ס הל׳ נזילה ואבידה (פ״א ה״ב) כתב דאסור
לפשוק את העכו״ם ,וכתב הכסף משנה דתמוה הא

לך חימוד שיש בו מעשה והאיך כתב רבינו שבשעת
חימוד עובר עליו וצע״ג .ובשו״ת מחנה חיים ח״ב
(סימן ל״ב ,ל״ג) דבשל נכרי אינו עובר בלא תחמוד
ולא ראה שרבינו קדמו.

משפטים
שש

שנים יעבוד ובשביעית יצא למפשי חנם
(משפטים כ״א ,ב׳) .וכתב רבינו הפנים
יפוח וזל״ק לקמן גבי יוצא בשן ועין כתיב למפשי
ישלחנו תחת שינו ולא כתיב חנם ולהני תנאי בגיטין
(דף מ״ב) דיוצא בשן ועין צריך גט שחרור י״ל

דלהכי כתיב הכא חנם דאע״ג דע״ע גופו קנוי
כדאיתא בקידושין (דף ט״ז) יוצא בשש וא״צ גט
שחרור וכן י״ל לר׳ אליעזר דס״ל בקידושין (דף
י״ח) הי׳ גניבתו אלף ושוה חמש מאות אינו נמכר
כתבנו בחידושינו שם דהיינו שצריך למחול לו מותר
החוב שהוא יותר על דמי ממכרו או שיאמר לדידי

שוה לי אלף ,והיינו דכתיב שיצא לחפשי חנם שפטור
מלשלם יתר על החוב דאפשר גם לחכמים דפליגי

על ר׳ אליעזר אתי קרא לאשמעינן דאינו חוזר ונמכר
בשביל יתר הגניבה כדאיתא שם דאינו חוזר ונמכר
בגניבה אחת ,כפירש״י שם ,ועיין במקנה שם באריטת
עכ״ל הפנים יפוח .ועיין בקידושין שם דאמר רבא
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שאלה כה כו

״> ו׳ ע״א א׳ר מנין נר יבא ממי שנפק מצירו בעשר מראשו נד׳ ופיז
ע־ש עצידו נפשי דאמר פחחא סוא מראשו כמי נימא פיחחא הוא א׳רנ
התא נרי׳ דר״י כנין שנפרץ בקרן !ויוה דפתחא נקרן זויוס לא מנדי
אינשי זרג סונא אמר אחד זה ואחד זס נד׳ ופריך לר׳ הנין נד רנא
מההיא מנד מקום דעיכ נפשר עיירי ואמר רב הורהו כמפולש אלמא
(ירצח מנוי מלדו נד' ומשני ר׳ חנן נר רנא שאני החם דקא בקעי נה
רניס ומדן מכלל דרג מונא סבר אעיג דנא בקעי נה רניס מ*ש מדרב
אע• ולבי אנך פ־יש״י דאמרינן לעיל אם יש שם פס ד׳ מהיר פירלהעד
עשר אלמא פירצה מנוי מצירו נפשי ומשני ההם איכא נדודי הכא דל׳כא
נידה־־ ע־כ ססוני׳ וכתב הראיש דאיכא פלונהא ניןרנווה׳ הילכה׳ כמאן
וכתב והרי׳ף הניא דברי רב אמי ורב אסי ולא הניא דנרי ר׳ חנין נר
רנא ודברי נר הונא דפליני נמילחיה דרב אמי ורב אסי מכלל דס׳ל
דפרצה מבוי במפר אפילו כי ליכא גידודי וכיון דנשל סופרים הוא ענדיכן
לק־לא ופידצח מנוי ניו״ד כל היכא דלא בקעי בה רני׳ עמל הרא״ש
מינינו העוד סחם בא״ח סי' שס־ה כדעה הטיף שהניא הרא״ש וכהב
הניי ומ’מ יש לחעוה שסתם וכהב שאס נפרץ בראשו פיצחו בד׳ ולא
חילק בין אס נפיץ נקדן !ויוה ועוד יש להמוה רמשמע דע״כ צ״ל דנפרץ
בראשו שלא 3קיץ זויוה אינו בארבע וכמו שכהנו שם המוס׳ דאל*כ פליגא
אדרב •הודא דאמר מבוי שהוא לחב נרו מרחיק שהי אמוח ועושה פס ג׳
אמות יהשהא הוי פרצה שהי אמדה רש ד׳ ואפילו למד מצדו נד׳ מודה
׳־בראשו אינו בד' אלא ע״כ הוא בקרן זויש ומאחר שיבינו כתב
ההיא דד׳ יהודה היאך כתב סחס דפרצה מנוי מראשו בארבע וראיתי
במג־א באיח שרצה נישב קושיות אלו וזיל וניל להק כיון דמסקינן
?־בבקע■ בה רבים תניא מילהא א*כ בראשי אסור אפילו שלא בקרן !ויה
דשא בקעי בס רבים היינו שהיא במקום נקי ושלא במקום נקי אלא מקום
מניינן! א! מיקרי לא בקעי בה רבים וזה פשוט דניאשו שהוא סמוך
לפהח אץ שם מקים מטונף דודאי אין אדם עושה פחח נמקוס שאינו
נקי נרב הוי כמכידו דבקעי בה רבים ואסור ונפלאה ,על הגאון הנ*ל
דלפ׳ד דססהמא בראשו אץ שם מקום מטונף והוי כבקעי בה רבים א’כ
מאי פרק• הש״ס מיש מצירו בעשר דאמרינן פשחא הוא מראשו נמי
נ־עא פממא הוא ותאי קושיא דהא ע״כ בעשר בצירו עי; במקום דלא
בקעי בה רבים אבל 3מ.ןוס דבקעי בה רבים הוא נד׳ וא*כ אין ענין
לנפק בראשו דהחם מסתמא בקעי בה רבים ופירצו נד׳ אנא ע’כ פש־ע
יברור כי הינד למיד דמצדו בד׳ היכא דליכא גירויי מ'מ מודה דנלאשו
אינו בד׳ אפילו במקום דליכא נידודי כמו שמשמע מפשיטות לישנא
ז׳הב׳י ופ«כ לריכין אנו לומר דכיאשו אין תפירצה ממעטה נההיקון משום
דלא שנקי פחחא רבה ועיילי נפחחא זוטא א'כ ה״נ אף שהוא במקום
דיני׳ בוקעים שוה למקום שאין רבים בוקעים משוס דלא שנקי פיהחא
רבה ועיילי נפיקחח זוטא ולעולם אין רבים בוקעים בהאי פיתחא זוט׳
וכן משמע מדברי המוס׳ דיה אחד !ה ואחד !ה בד׳ פי׳ אס נפרץ בקרן
־.ויה אבל אם נפק מראשו בלא קרן !ויה לא הוי בד׳ דלא פליגי אדרב
יהודא דאמר לקמן מבוי שהוא רחב טיו אמה מרחיק נ׳ אמוח ועושה פק
נ׳ אסוה ומלידו דהוי בד* משים למעע בהילוכו אבל כשנפרצה בראשו
איני ממעט דלא שנקי פיחחא רבה יעיילי בפיחחא זוטא נשמע מ!ה אף
רב הונא דמיוע־ד בצדו בד' היכא דליכא גירויי אפיה מתיר בראשו בד׳
אפילו היכא דליכא גידולי משים דלא שביק פיתחא רנה כו׳ ס׳ס לרב
יזנק בל רבא דאית ני׳ מצדו גד׳ היכא דבקעי בה רבים אבל מראשו
אפינו בקעי בה לבים ומקהמ׳ בקעי נה רבים כיון דנראשו הוא מ״מ
הוי כמו שאץ ביקעין נו רבים משום דלא שביק פיהחא רבה וט׳ וא״ב
אין טקעין ט רני׳ עיקרי תה הוא קושיה המקשה מים בנירו בעשר היכא
דכא בקעי נה רני' ניאשו נמי כימא פיחהא הוא דמסהמ׳ לא בקעי בה
יניס דלא שביק אינס פימחא רנה ועייל נפיתחא זוטא ונה־י נמי בעשר
ומשני דנפרץ בקרן !ויה דפחחא בקין זוית לא עבדי אינש־ וכי היכי
יאם נפק מצירו כלפי ראשי ראם אין בה פס ד׳ פחוה משלש' מחיר נ׳
איני ממיר ולא חשיב כפתח וח״שינן שדבי׳ •בקעו בו ויבטלו התיקון
המבוי משים דקא ממעט בהילוכו כראמרינן דף י׳ ע״ב ת׳נ אס עביר
בקין !ויה ממעט בהילוכו והיישינן דשניק פיזחא רנה ועייל נ;וטא יסד
כינים נקע" בו ולק פיסל בד׳ אבל אס נפיץ מראשי אין רני׳ נוקעין
בז כנל משוס דלא שביק כו׳ א״כ אינו פיסל בד' אנא ־.עבר והיאיש והב”
דכהט גשיע חילוקא דרבים בוקעין ט אינו אנא בנערן מכירו אבל בראשו
• [ -חנק בכך דלעונס לא הוי רבים ניקעי׳ נו משוס דנא שביק וקיל
ינם לאימי שהע׳ז רוצה לישב קושיח התוקפות דהקשו מההיא דאמד רב

גי

־הו־־ מבוי שרחב ט״ו אמה שעושה פס ג׳ ומרחיק נ' כתב תמהתי שאין
ז  <.היכחה דכאן אנו באיס ליפקול הפירצה מצד שנתבטל הפתח שעשה

« -הא ריב יהודה וליחוש דילמא שביק פיחחא רנה ועייל נפיתחא זוטא
.הכני רב אדא בר מתנה חזקה אץ אדם מניח פתח גדול ונכנס נפתח
ו״ו ופיין מ״ש מדרג אמי ורב אסי דאמרי במנוי שנפק מצדו כלפי ראשו

מאירות

בג׳ טפחים ומשני המס קא ממעע נסילוכא וקמנטלי לפתח קמא ואם
איהא לדברי המ׳ז מעיקרא לא קשיא מידי דיש חילוק סיכא שעכשיו נמסה
פירצס נמקים סתום אבל לעיל פשה מתחילה נהיהר הרחקה  '3אמות
אלא ע*כ דאין לדניי׳ אלו סויש ועיקר וגס הרעב׳סלא הזכיר אפילו
בנפרן מן הצד תאי חילוק׳ דרבי׳ בוקע" ט וכתב הרג המגיד נע׳ י׳ז מה׳
שנה דין י׳ז היל שאומה מימרא שהזכיר׳ שנפרץ בקרן זוית וט׳ חולק׳
על הא דרב אמי ורב אקי וכל קוגיא דאימא ההס לימא לענין סילכסא
מכיב ולכאורה יש לדקדק מה ראה הרעבים לומר ק דליסא אליבא
דהילכחא נראה דדקדק מהא סיגיא דאיהא התם דף ה' עיב ראם מעמיד
פס ד׳ בראשי של מטי צריך לחי אחר להתירו קאער רב הונא נרי׳ דר"
לא אמרן אלא בעניי שמינה אבל במנוי שנעה ניתר נעומד מלונה על
הפרוץ ויליף ק״ו מחצר ופריך מה לחצר שכן פילצתו בעשר תאמר נענו•
שפירלהו בד׳ ומשני קקנר רב הונא ברי׳ רב •הושיע מנוי נמי פיצחו
בעשר ואם איתא הא דמחיר פרצתו בעשר דווקא היכא דלא בקעי נה
רבים אבל אי בקעי בה רניס פילצתו נרי אכתי מקשי דעה לחצי שק
פדצהו בעשר אפילו אם בקעו ט רבים כמו שפקק הימנים פי' י״ז דין
י״ח דחצר שרבים נדקעין ני ונכנסין בזו ויוצאין בזו הרי היא לשוה
היחיד גמולה וכן פקק הרי״ף ונזה מיושב מה שהניח הרב יבינו יהונתן
נציע על רב אלפס שלא הביא מילתי׳ דרב חנן דמויה סיכא רבעי בת
רבים בארבע אבל לדברינו ניחא דהא רב אלפק פקק כרב סונא ברי׳
דרב יהושיע וברב אשי דנמייי שעינה נמי ניתר בפס ר׳ ממעם עומד
מרובה ע :הפרוץ מעעם קיו מחצר ואם איתא דהא מן הצד נד' היכא
דנקעי בה רבים א״כ אבהי איכא למיפרך דמה לחצר שכץ פירצוסיו בעשר
אפינו נמקים דנקעי בי׳ רבים עשאי׳כ במנוי אלא ע״כ דלא פלוג דאפילו
מן הצד ובקעי נו יניס פרלותיו בעשר סבירא לסו א׳ב בנדון דידן ברור
הדבר אליבא דכ״ע דאפילו במנוי הרחב ט״ו אמה אם הי' עושה פס ד׳
והעמידו רחוק מכוהל נ׳ אמות דלא נתבטל תפתח שנשאר עשרה אמות
ואינו לריך אלא תיקון לחי נלד הכותל כדכתגו החיק׳ וכן כחב המג׳א
נס־' שס׳ד קי׳ ל״ד אבל בנדון דידן אפילו תיקין אינו צריך דהא האי
צורת הפתח חשיב כמחיל׳ וניתר בעומד מרובה על הפרק ואינו צריך שוס
היקין אחר וראי' לזה רציה חשיב כעומד דאמרינן התם דף י־אעיא
לימא מקי־ע לי׳ דלא מתני צורת תפחת בעומד מרובה על הפרק דהנן
דפנית "לנו שרובן פתחי׳ וחלונות מותר ובלבד שיה" עומד ערובה עלי
הפרוץ שרובן קיר ופייש״י דרונן פתחים וחלונות הוי פיון מרובה והיכי
מצי ניעיתני ובלבד שיהי׳ עימד מרובה ושני אלא אימא שרינה בסם
פתחים וחלונות ובלבד שיתי׳ עומד מרובה על תפרק ופירש׳יאלמא עומד
מרובה על הפריץ בעינן ומשכי רב כתנא כי תניא ההיא בפיתחא שמאי
ופירש ׳י פיתחה שמאי פתחי׳ שאין להם תיקרה שאץ כלום למעלה מן
הפסח אלא כל הכותל חלק כפתח עד ראשו וצ״ה שאמרו קנה מכאן וקנה
על גביהם וא״כ פשוט וברור היכא דא-ת לי׳ צורת הפתח אפילו בד׳
כחלים הוי כעומד להאי אוקמת׳ וכן פקקו התוס׳ והיא׳ש אלא אפי׳
לדעת תרמב׳ס דק׳ל ראם הי׳ פרוץ מרובת על העומד לא מהני צורת
הפתח הא כתב הרב המגיד דאפילו לדעת תינו יש ציה שמועילה אפילו
בפרוץ מרובה כגון ברוח שלישית כמבואר פי׳ ולא בא רבינו להזכיר כאן
אלא המחיצה שבעצמה נלאו חברתה היא מחילה וכן כתב הרמבים בפי
ייז דץ •יד רציה מהני אפילו אם התטי רוחב מאה אמה א'כ היה בנדון
דידן דאין צריך תיקין אחר וכן הירחי הנכה למעשה ולפי מה שכתבנו
דדעת הרייף והרמביסרליח להו האי חילוקא דבקעי בה רבים אנו סומבי׳
בעיר שמיקפת גדי שנפרץ בה פילצה פחות י׳ דאין אנו צריכין שים תיקון
ולדני־ הש׳ע נסי' שס״ג לא מציני •דינו ורגלכו רכל שלא ניפק למקום
מטינף אי מקולקל בטיט הוי בבקע' בה רבים וסי׳ צריך תיקון אפילו לא
נפק רק ד' טפחים ודוחק לומר דמנואות שלנו הוי כדין חצר לגמרי
המי״א החמיר בזה ואין איש משגיח בזה אס לא שנימא דסמכינן ארייף
והלמנים דלא חילקו נזה וצוד נראה לומר דהרי״ף והרמניס לא מפישי
הא דאמרי נמקים דלא בקעי בה רבים היינו מקים הטינופת כפירשיי אלא
דנקעי בה רבים שדרך רבים לילך בדק זה כמו מנוי עקום אבל במבוי
מן הצר אין דרך רבים לבקוע נו ואף במקום שאינו מטונף הוי כאין
ריים ביקע־ן בת מנמ לחוש לכל הדעות היה ראוי לתקן פירצות גדרות
העיר אפילו פחות מעשיה הנלפע״ד כתבתי :

שאלה כו
3ר*הלר t

־ק)

ריש פ׳ איזהו נשך אמר רבא נווה לי דכחב רחמנא לאו נגזל
חיתי מריבית ואונאה אמרי הב־ נע׳ אלא לאו בנ)ל למה

צי

לכובש שכר שכיר כיבש שכר שכיר בהדיא כתיב לא העשוק שכר עני
ואב־ון לעבור עליו בשני לאוין ולוקמא ברנית ואונאה ולעטר עליו בשני
לאוץ דבר הלמד מענינו ונענינא דשכיר כתיב ופירשיי ונענינא דש ניר
כתיב לאו דגזל לא תעשוק ולא תיזול וכל עי שק כבישת שכל שכיר הוא
ויש לדקדק לפי׳ יש״י למה פריך הש׳ס שכר שכיל בהדיא כתיב לא תעשוק
שכר עני ואביון שהוא במשנה סודה ולא פריך מהאי קרא דתורח כהכים
בקדושים

פני□ מאירות  -א אייזנשטאט ,מאיר בן יצחק עמוד מס (51הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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שאלה»

פנים

גהדושיס רכמיב לא חפשיק ימי,וש׳ 5י 1*31,י'^ לגנוי
יא מ וליח״י׳ נג)ל ניפיה ילעניי מל’י גמ’
»X
אלאו דגזל משוס דניתק לטשה אבל כי «יק«'יו א”5כ
איו עניו לקי שפיר והקשה מיו הנאון מהרשיא הא עובקנט לאוהנכק
לעשה דכמיב והשיב אס הנזילה או את הטישיו ינמק ניי,וי|'ם ’fc V3°
ואני מאימי נייסא בילקוט פ' קד1שיס יניס ול'קמ”
וגזל ומסרן דבר הלמד מענינו ובאמס נירקא זו דחוקה דיומר ■ם נהוקמ
בגזל גופי -דמיירי בי׳ קרא משנוקמי׳ נשכר שכיר דכמיב גענינא ולכאורה
נ*ל לישב קושיה מהרשיא דלא דמי כלל לנזל דהא כל א;י<יימ ?ג”?י’ם
בכונש שכר שכיר דאמרינן שטונר בחמשה לאו•! מיירי אף במשלם אחיה

\רי

ו”ל״דרoSjtI-

*~« Vו)?3מ1

שכרו כיון שענר טל ביומו מהן בכרו ואיכ ל °1נמ0ל°
של לאו ולא דמי נגזל שמסקן הלאו ודמי להא שהניא הגיי ננוחימ קי'
פיה בשם מלמידי רשב־א בדין הטוען למגידו מנה של ריניס ים לי נידן
והלה אומר לא הדיס וכמב בדיניה ליכא למימר משוס קפק מלוה שיש
לו עליו הלוהו ניניה דריביח לא אפשר בחזרה דלא מרקן לאויה נהכי
ה*נ לא הקן לאוי׳ נהכי דעיקר הלאו שלא שילה לו נזמנו וכן מצאתי
כיולא נזה בחוק׳ דכסובוס דף ליב טיב דיס שלא הכס דלא מענה וכאשר
זמם ני׳ון שנכמנו רחוקיס זה מזה לא הוי לאו הניסק לטשה ולא דמי
ללאו דנזילה דחשינ לי' ניהק לעשה נפיק דמכוס ובשלוח הקן אעינ דטשה
דגזילה לא כתיב אלל הלאו דלא הגזול דכהם ודאי ע׳יכ הוא ניהק לעשה
שעוקר הנזילה מההר .ידו אנל קרא דועשיהס לו כאשר זמם אינו עוקר
הלאו דלא מענה הילכן לא משנינן ליה נימק לטשה כיון כלא נכמב אחריו
סמוך לו עכיל א״כ בעושק נמי הכי כיון שלחוקי׳ זם מזה לא הוי נימק
למשה ולא דווי נלאו דנזל שממקן הלאו כפוקר הנזילה ממחה ידו אנל
נבי עושק כיון שלא שילם לו נזמנו כנר עבר וכיון דרחוקי׳ זה מזה לא
חשיב ניסק לעשה דבשלמא אס היו קרובים זה לזה הוי נימק לעשה אף
שאיני ממק! הלאו כמו נבי לא סומירי ממנו עד נוקד דאי לאו דקמכס
לטשה לא הי׳ משיב נימק לעשה אלא משוס דקמכה הוי נימק איכ בעושק
כמי לא חשיב נימק לעשה ד״ל דההורה ייבמה עליו כמה לאדן אס מאחר
שכירמו אף שדעמו לשלם אמר זמן וכן משמע נעיר שושן גח'« הי' שליט
יעויין שם וכן נראה מדעה המוס' בחנינה כאשר אכתוב א״ה אכן
הקמיע נהי׳ שליט השיב על «נ*ט וכמג נלאו דלא מבוא עובר מיד
שעבר זמכי אף שדממו לשלם לו אבל שאר לאוין דמשיב נשיס אינו
עובר אלא איכ אין דעמו לשלם לו כלל וכן כסב הניס ומדפריך הכא
מלא ממשוק שכר עני ואביון א’כ ש״מ שמיייי שרוצה לגזול שכר שכיר
לגמרי וכשמחזיר לו מהקן לאוי׳ בהכי א*כ הדיא קושיח מהישיא לדוכמח
הא עושק נמי נימק לטשה :
.
זה נקדים מה דאמי יבא בס׳ הטמבל דף קי׳א וזיל יבא אמר
זה הוא עושק זה הוא נזל וכמה חנקן הכמובנענורעליו בשני
לאדן וכמבו המוס׳ ולמה חלקן כו׳ לאו משוס יכתיב נזל ומשק משינה
בלשון דייק אנא משוס דכחיב מרי לאדן מימא גשלמא הנא חילקן כדי
לעבור עליו בשני לאיי; אבל גני אשם נזילות למה נכחבו שניהם או בבזל
או עשק עכיל ונאמר .החילס דבריהם יש לפיש כפשוטו דלא ניחא להו
לפרש מדשינה בלשון דייק לבא דכמנו המיס' ייש אקסו נשך דיה למה
חילקן ואיר .למה שינה בלשון וכו׳ וייל כיון שהוליך שני לאוין אורחא
דקרא לכחוב לשין משונה שהוא נאת יומר עכיל א'כ אזלו לשיטמס דלא
דייק לנא מלשינה בלשון דאורמא דקרא לכתיב בנשק משונה אלא ע״כ
מדכמיב מרי לאדן הה פשוט ונדוד ולפום יהיטא נראה לישב תמיהת
המוס׳ דאמרינן בפי הזהב דף מיח מהדר׳ לעושק ונא למשומה יד הוי
סייעמ׳ לריש לקיש דכסף אינו קונה ואף שכמנו שם המוס׳ דיה משוממ
יד הינ לא ה" ליין להחזיר לעושק ובשביל שים דיש אהדדי׳ זה כחנו
לפי מאי דס״ד אנל לפי האמה דמרבינן משומם יד אלאמדנסדי׳ לא
אהדדי׳ מ״כ דומי׳ דפקדון הדרי׳ איכ איצטרך להדר עשק שנדב׳ דווקא
היכא שנטלה ממנו וחזר והפקידו ללמד דמשיכה דווקא קונה ולא כסף
ועיש במהיש״א שפי׳ כן :
נראה ליבב ממיהח המוס׳ וצר? אני להקדים מה שכמנו המוק׳
בחולי; ומנחים כי לדבי זה הערני בלימדי עם בני ישיבתי בחולי;
דף פ׳ עיב אטיינן אם שחט קדשים אוהו ואה בנו לוקה משוס אומו
זירא הנח
ואמ בנו ועיין ולילקי כמי השוס לאו דמהוסר זמן ומיק
למחוסר זמן שהכחוב נמקו לעשה מיט דאמר קרא מיום השמיני והלאה
ירצה מיום השמיני אין מעיקרא לא ולאו הנא מכלל פשה עשה ופירש״י
הא' עשה ע״כ אחר הלאו הוא דהלאי הוא חיך שבפה והעשה אחיכ וכסבו
סחוס׳ משמע שרוצה לפרש נמו שאר טמק לפשה שנס׳ס והקשו החוק׳
מסיני׳ הנחים רף קייד דאמר ריש אומו ואר .נכו וממיסי זמן בלא
מעשה בחץ ומפרש טעמא נגע׳ עקרא דלא מעשו ככל אשר אנחני עישים
ונו׳ איש כל הישר בעיניו איל משה כשמנאו לא׳י ומקריבו חונות לא
הקרינו נו אלא כל הישר דרך ישרות וגילנל לנני שילה מחוקר זמן הוא
ואמר רחמנא לא מעשיו ופר? אי הכי מלקי נמי לילקי אלמא איר זירא
הכמוב נמקי לעשה ימשני כי אמרי' לרננן אנל לריש מלקינן נמי עלי׳
ולפי׳ הקונטרס כי מיכי דלא ירצה הוי ניחקלעשה ה״נלא העשק וא׳כ

ולישב

ועוד

י׳

מאירות

«א־ פליך והריר שמואל מווידו׳ן דון היה אומר דהכי פריך כיון ראיה
ני׳ נמי לאו דלא חעשק לילקי דלא אמי חד עשה ומנמק מי■ לאיין
כדאמרינן נמס׳ המורה דלא אמי טשס דומיה הוא והמורמו ועוקר מלי
לאוין דלא יחליפנו ולא ימיר והקשו כמיס׳ טל הירק זה מהא דאמיינן
דלא לקי אלאו דלא הגזול מבוס דניכק לפשה דוהשיב הנזילה אפי נזל
אע*ג דאיבא נעי לאו דלא העשוק דאמר רנא נפי המקבל הייני עשק
היינו נזל ולמה כחנן בשבי במוח למנוי עליי בשני לאדן ועוד הקש ן
מפי נמיא דמכומ דמשינ לא יטמאו אה טמניהם נימק לעשה אי לא׳
משוס לקדמו עשה אעיג דאיכא נמי לאו דואל המקדש לא מנוא ומיה?
המס איכא למימר משוס דאיכא מרי עפה וישלחו מן כמחנק מחץ לעמנה
תשלחום אבל מכא דנזל קב יא לכו ורצו להצק דדווקא המס גני ממורה
שסמוך בני הלואין אצל כעשה לומד שאין הפכה מנמקה אנל היכא רלא
כמיני כני הלאווין אצל המכה הוי נימק לפשה יעיין כס ולי נראה לישב
חייוץ של ר׳ שמואל מוורידין דלעולס אץ ככבה מנמק כרי לאווץ ואי
מבוס דקפיא לכו מכא דגזל דהוי הרי לאוין ואין העבה מנמק מר
לאדן זה אינו קושיא כיון דלינא גזל וכוכק מד הוא איב גני כשה
דכמיג והשיב אח הנזילה או אח ככשק נמי קדא מילה א מנהו וקא
הכל על גזל והוי נמי נגזל כני עשה ושני עשה מנמק• מרי לאוץ כס
שכמנו גני וישלמו מן כמחנה ומחוץ לעחכה חשלמום דהוי מרי כש
דמנמקי הרי לאוין לא יטמאו את מחניכם ואל המקדש לא מבוא כ*נ
דכויתי׳ וגזה מיושב קושיות כמוס׳ 03׳ המקבל שהניחו נמימא נני לפס
נזילות למה חילקן דלפי מה שכמנמי לא קבה מירי דלכך הוכרה נמלק
שס ולכמוב מי'עשה כדי לנמק מרי לאוין ונזה מיושב קושיה ככלב׳ א
אך מחילה נפרש קוני׳ דשמעח׳ שס דהא ע’כ לדברי לנא שס דאמי אלא
אמר רנא אי אמה מוציא לא נשך בלא מרגיח ולא מרבים בנא נשך ולא
חילקן הנמוג אלא לענור עליו בשני לאוץ ולפי ז מאי דקשי׳ לרנה נכר
הכי למה לי דכהב רחמנא לאו ניבית עיכ קושייתו יק על לאו ימירה
דעל שני לאוין אי אפשר לומר דלישמוק וליליף מגזל ואנאה דכהס אינו
אלא לאו אמד אלא עיכ עצ לאו ימירה קא קשיא ליה לרנא ונס מוכרחים
אנו לומר הא דמפני הפיס בכובש שכר שכיר לעבור עליו בפני לאדן לא
נמית השיק הנא למנוס כל מכין סלאדן שיש בכובש בכר שכי׳ דכא 3פ׳
המקבל מני השיק חמשה לאדן אלא מ״כ דהכא לא כחית למכץ הלאדן
אלא ממיץ דלאו דגזל קאי נמי על כובש שכר שכיר ולענוד עליו נס
בלאו מזל:
נוכל לומר דהכי עפרשא שיטה הפיס דבאמם רבא לטעמי׳
לסביר׳ ליה היינו נזל היינו עושק ולמה חילקן לטנור מלץ
בשני לאוין גני נזל וגם נכחגו גבי אשם נזילות היי פשה לנתיקי להגי
הרי לאריך אלא דקא קשיא לי׳ לרבא הכא על לאו ימירה למה לי כעו
נבי ריבית והכי קאטר למה לי למכתב לאו ימירה נבי נזל לעניי עליו
בשני לאדן לישמוק מחד לאו ואנא ידענא הרי לאוץ מריבית ואונאה
ואף שיהיו מרי לאדן ינמקו מרי עשה ומתרץ אין ה״נ דלא הוי צר? נגזל
לאו ימירה אלא דמוקמיק בכובש שכר שכיר באס אין עכין ופרץ■ כובש
ש״ש בסדיא כחוב לא תעשוק שכר עני ואביון דלא הי׳ יכול להקשות
מפסוק דקדושים דכתיב לא תעשוק דרנא קבר דהאי לא תעשוק ה״מ
גזל ונאקאי אכבישת שכר שביר להך פריך מסאי קרא דכמיב נהדיאלא
תעשוק שכר עני ואביו! ופר? ולקוד׳ בריבית ואונאה ולעבור עליו בשני
לאוין וע׳כ בריבית איכא ג׳ לאדן אלא דלאו ימיים קחשיב קרי ליה שני
לאוץ ומשני דנר הלמד מענינו ונענע׳ דשכיר כתיב ר״ל דכמיב 03׳ קתשים
לא תעשוק אס רע? ולא מנזול ולא מלין פעולת שכיר ולא כפירש׳י
דמפיש קרא קמא דכמיב לא תעשוק וכל עשק כבישת שכר שכיר דסא
רנא מפרש דמשק כמי נזל הוא כן נראה לי ברור ובזה כיסא כרי פי׳
המיס' דמפישי הא דלא מוקמינן האי לאו ימירה אנזל ויעבור בנזל בשלשה
לאו [,ייל לפי פירושי דפיישתי לעיל ומתרצים מזל הוא לאו המתק
לעשה משום דתיי עשה ודאי מנחקי סרי לאוין והיה נ׳ וע״כ משים דאין
לוקין עלי׳ דא'כ למס לי מדי עשה ולכך לא מיקמיק נלאוי יקירה אנל
בכובש שכר שכיל לקי שפיר דלא הוי ניתק לעשה ואי משום דכידב והשיב
אח מן’לה או את סעישק הא יבא סבר דעושק הוא נזל וא״כ לא מנמק
ך" ™זי ינזל אבל לאדן לעושק שכר שכיר לא מרתק  .וכפי׳ :לצימי
לישב מ״ש סרמנ׳ס ליש הלכות נזילה ת? כל הנחל את  tr30עוה
פרוטה עובר בלא תעשה שנאמר לא ממיל ואין לקין על לאי זה שהרי
הכח־נ נחקי לפשה איזה גזל הלוקח ממון אדם בחזקה כגק שחטף גללי
מטלטלים אי שנמס לרשותו שלא ברצונו וכעל משם כלים כי׳ כענין
שנאמר ויגזול סמנים מיד המצרי איזה מישק זה שבא ממון חנירו למק"
ידו ברצון הנפלים וכיין שמנעהו כנש הממון אצלו בחזקה ולא המדיר
כנין שסי' לו ניד חנייי סלואס או שכירות והוא מונעו ואינו יכול לסוליא
ממנו מפני שמא אלם וקשה על זה נאמר לא תעשוק את רע? וכמב
הרב המגיד וז״ל אחה נזל כד לפי דעת הרב סקוניא ש3פ׳ סמקנל דאסקיס
החס זהו עושק זהו נזל ולמס חילקן הכתוב לעבור עלץ בשני לאדן פי׳
בעושק ונז -האמורים נני שכירות דלעיל עיני׳ אמר כל הכובש ש־פ
עוני בחמשה שמות משום בל הנזיל ומשוס בל תעשוק וגבי שכירות אי
mob״
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שאלה ט

אפשל לנזול כעץ מזול אח החנית בשום צד אנל נאמת לא נממור לי
פ» זס לפי פשע הקוני׳ שהרי נכתיב לא מלינו כי אם פקוק אמד מלא
הגזול ואוקמימו נס׳ איזה נשך נכונש ש״ש דנזל נמוד מניניא דיינים
ואונאה אחי׳ וא׳ב איך למשוח מלוח חלוקות ול׳ע עכ׳ל ולעי מס שפישחי
סקוניא באיזס כשן אץ כאן קושיא דנאמחרנא קני דעושק נמיסיינו
גזל ולא ככתב אלא למגור בגזל שני לאוין אלא דקשיא ליק הכא לאו
ימירא נגזל לעס לי ומוקי לי׳ נאם אין מנץ לכונש ש״ש וי״ל דמוקי
לקרא דלא תעשוק דקאי מל כבישת שכר שכיר ולאו דנזל נעקומו עומד
וא*כ שנדר מחלק לשני לאוין והוי גזל דומיא דויגזול אח המניח ומושק
מא כנישם שכר שכיר שגא נידו בסימר נאם אין מנץ ומיניה נלמוד
לכל ממק שנא לידו נהימר כנין פקדון או הלואה והוא כובשו וע״כ רנא
ניח ניס הא דפונר נשכר שכיר לאו דלא תגזול  .וקלח ראיס לדגי*
דנמכין מלוח עשה קמשיג שחייב אדם להחזיר הנזילה לעשה ולא חשיב
נמי עושק אלא דסמס מושק הוא נזל ולא כחני׳ רחמנא אלא לנחוקי לחכי
מרי לאוין כדכחיננא לעיל ול pלא הוי אלא עשה אחח .ונסמ׳ג לאימי
שענה גזל ועושק לשני לא חעשה וכתב נגזל ועושק כמ׳ש הרמנים ומקיים
אע״ע שפשוטו כך הוא מ*מ אמר לנא נע׳ המקנל זהו עושק זהו גזל
ולסכי אפקי׳ רחמנא נחרי לישני נצבור עניו בשני לאוין לפי ענץ זה
לאו אמד הוא ונמנה מחח־ו הא דנלקינן נפ׳ חלק א׳ רנא כל המחזיק
נממלוקח עובר נלאו לא יהי׳ כקרח וכעדחו מכ״ל ולעי מה שכחנחי לא
קשיא כלל דאף לרנא דקנר שעושק הוא גזל מ״ע קשיא למה לי למכסנ
לאו יתירה נגזל כמו בריבית ומוקי לי׳ נאם אץ ענץ לכובש שכר שכיר
ומרי לאוץ נגזל ממילא ידעינן מריביח ואונאה א'כ הוי גזל ועושק שני
מלוח אן אי קשיא לי הא קקיא לי נפי פי׳ זה בכובש שכר שכיר אינו
מונר על לאו דנזל א*כ למה פקק הרמנ״ס שעובר בחמשה לאוין וקחשיב
לאו דנזל בינ״סו ונאעח הקמ׳ג בקי׳ קפ׳א חשיב לא חלץ פעולח שכיר
ללא חפשה וקייס כל הכובש שכר שכיר עובר בארבע אזהרוח ועשה
משום לא מעסוק ומכוס לא מנזול והשום נא מלץ ומשוס לא מבוא עליו
השמש ומשוס ביומו חס; שכרו ובא זכיתי להנץ כוונמו למה חשיב ?׳
אזהרות הלא נש׳ק מכה חמשה לאוין ואץ לומר דלא מפשוק הנאמר
בקדושים מוקי לי׳ בגזל לעבור בשני לאוץ ממניה ואונאה ולאו דנזל
מוקי לי׳ בכובש שכר שכיר והא דחשיב לא הפשוק היינו לא מעשוק שכר
פכי וארון דא׳ב למה לי׳ לדחוק אליבא דרבא דמני כל המחזיק נמחלומת
הוי לי׳ למיפד דלרבא ניחא דהוא קבי שעושק היינו נזל ולא חילקן אנא
לענוד פלה בשני לאוץ אלא דקמי׳ לי לאו ימירה למה אלא ע’כ דלא
מנמל קאי על כנישח שכר שכיר ולא הפשוק קאי על גזל והוי שפיר
פלוס חנוקות ונר מכל דץ הוא דוחק נדוללאוקמי גזל גופי׳ לכובש ש״ש
ועושק על נזל דיומר עקמנר׳ נאוקמי לאו דגזל צל נזל ועושק באס אין
מנין על כנישח שכר שכיר ונס קשיא לי צובא ולא יכולחי לירד לקוף
דפחו למה קשיא לי׳ לדרגא ולא קשיא לי' אליבא דכ*ע דע*כ לאו בגזל
מיוסר וציץ־ לאוקמי אכובש ש׳ש וגזל נלמד ממילא מדינים ואונאה וא׳כ
אץ־ נפשו עצום חלוקות כקושיוח הרב המגיד על הרמרם ונס למה מנס
ד׳ לאדן וראימי נמילש׳י לא העשוק שכר עני ואביון והלא כנר נאמר
אלא לעבור על האביון נשמי לאדן ועל העשיר כבר הוזהר לא העשוק
אח יעץ־ נפלא נעשיר א-נו עובר אלא נד׳ לארץ אבל מ״מ קשה למה לא
חשיב שבפני עובר בחמשה לאוץ ועוד אליבא דדבא מני לאו בל המחזיק
נמחלוקס וקשה דהא אר׳א כל הקורא לאברהם אנרם עובר נלאו שנאמר
ולא יקיא עוד שען אנרם לימני׳ נמי נפק׳ה לאוץ אלא מ'כ דהכי קראי
אקעכחא בעלמא כינהו ולא עלקינן מניהו:
מאור נפלאמי על הרענ׳ם שכתב גפ׳ ”א מלוח עשה לימן שכד
השכיר בזמט ואם איחרו לאחר זמן עובר בלא מעשה ולא מבוא
מליו השמש ואץ לוקץ עליו שהרי הוא חייב לשלם וקשה שחרי נפי
דעס הב׳ח והקורע ילאו זה נאמר אף דאמר הטמן לי ומחר אמן ואף
שאיט פישקו ואינו גוזלו עובר על לאו זה א*כ אליבייסו לא הוי נימק
—לעשר^רלאניסד לתהנווויז ואיר נמה-בת■ תאין נוקיו עליו וליע :
לאימי מה שכמנו המיס' ריש נב־מ דף ה׳ ד׳ה לא מחמוד ?ל?
דמי משמע וא׳ת מ־פוק לי׳ מלא הגזול ו״ל לעבור עליו בשני לאדן
ורבים נמקשו בזה דהא כמבו החוק׳ ריש איזהו נשך דלא מוקמינן נלאו
לישב שמס שכחני החיק׳ בלא מחמוד
ימירה אגזל משום ילא לק;
למנוי בשני לאוין דאינשי נועו בהכי אנל לפי האמה אי אפשר לאוקמי'
בחיי לאדן דלא מוקמינן בלאו ימירה היכא דנימק נטשה kחמי׳ לי אץ
א<מי לזמי שהסוק׳ מירצו לעבור בשני לאו? שאינשי טעו בזה אבל לא
לפי האמת שהרי אחר תייק זה הקשו החוק׳ שס וא״ת והא כי יסיג דעי
נפי חמקן הוא וחמקו פקול לעדות וסירצו דחעקן לא פקול מדאוליימא
וסמקן דקרא דלא יסיג דמי ואי לפי דבריהם דאינשי סעו נהכי אנל
נאעס לא מחמוד אף ברמי א*כ פקול מן המורה אלא פשוע בעיני שססוק׳
כחנו זה לאמה כמו שכמנו נקנהדרץ לחד תירוצא\לא קשיא הא כמנו
רש איזהו נסך דלא מוקעינן נלאו ימירה אגזל משוס דניסק לעשה נראה
דאין כאן קושיא דהמס מקמו המוק ,דמוקטינן אכונש ש״ש משום דנענינא
דשכיר כמיב ע*ז עקשו סמוק׳ דמפי הוי לי׳ לאוקמי׳ אנזל טפי׳ וחירצו

וגם

ייצר

מאירות

כג

?יומר מקמנר לאוקמי׳ אכונש ש״ש דנכחב באומו ענץ משנוקמי׳ א״ל
כיון דלא לקי אנל נאמת אי לא סי׳ שכר שכיר נזה סענץ יומר מקמגרא
לאוקמי נגזל 3לאי ימיים אף יא? לוקץ משטקעי׳ על לאו אחר דלא
נכתב בהאי ענינא כלל ולפ״ז ניחא בלא מחמוד דמיוחד לגמרי ויומי
מקמנל׳ לאוקמי׳ על לא מחמוד נופי׳ שעובר בשני לאדן משנוקמי׳ מל
לאו דלא כתיב בהאי ענינא^ועוד נראה דאף דנזל נימק לפשה אנל נא
מחמוד לא נימק דאף שמחזיר הגזל מ״מ עוני על לא מחמוד דהחועד
מביא לידי גזל ,ואמרתי דני זה אמי כתנאי דפליגי אביי ויבא נקנהדרין
אי בעינן ישע דחמק דאניי קבר מומר להכעיס פקול דלא נפיק רקע
דחמק ורנא מכשיר דישע דחמק בעינן נראה דפליגי בזה אי לא מחמוד
בלא דמי משמע דאם האמח כן הוא איכ חמקן דיהיב דמי אינו פסול
מן המורה וחמקן דקרא היינו גזלן שנועל בלא דמים כמו שכחנו החוק׳
א״כ קרא דעד חמק מיידי בלא דמי וא’כ דווקא סיכא דנחשד על דמי׳
הוא דעקיל אנל אס אינו נחשד על דמים כשר להעיד אנל אניי קבר
כחירון שני של מוקפות דלא מחמוד לפי האמת אף בדמי אקור וא'כ
חמקן אף דיהיב דמי פקול מן סמויה א׳כ עד חמס אף שאינו ה ;־ד על
ממון פקול ולכך לא בעינן ישע דח«ס י׳ל שנחשד על דמי ומשומד
להכעיס פקולא ולי נראה לישב קישיות המוק׳ במאי דקשיא להו בלאו
דלא מחמור חי בלא דמי מיסוק לי׳ מלא תגזול ונראה לומר דא־לסרין
לא תחמוד על קרקע דעל קרקע לא קאי נלאו דנזל דקרקע אינה נגזלת
__________ __
________ ________אנל קאי בלאו דלא מחמוד :
ואמא ל’רן?ימא~3י׳ מילמא?מטי׳ לי מובא דפקק המחבר
בש׳ע בחו׳וו קי׳ ל״ד קעיף יו״ד דמלוה בריבית קצוצה סקול
מדאורייתא וקשה לי הא אמרינן בקוף פרק ד׳ ראש השנה הא דחשיב
שם אלו ספקולין המשחק בקוביא ומלוה בריבית ופירש" מלוה בריבית
לאו גזלן דאורייתא להיפקנים משוס אל משס עד חמק דהא מנפפי'
יסיב ליה והחוק׳ כחנו דאפילו בייניח קצוצה נמי לא משמע נאינשי
איקויא כשנותן לו מדעתו עכ׳ל א’כ היה להם להזכיר חילוק זה וביותר
ממי' לי על סב" דהקכים דהערב והעדים כשרים מנועם דלא משימון
עליו נשך לאינשי משמע להו במלוה ולא בעדים וערב וכן כמג הש״ך
והקמ׳ע בק׳ק נ׳ב ולפי דברי המוס׳ כיון דהלוס בריבית כמי לא משמע
לי' לאינשי לאיקור יש להכשיר נס מלות בריבית ועכ׳פ גני ערב יעדים
הי׳ לסם לפקול מדרבנן ומקתימח הפוקקים משמע דאף מדרבנן הערים
כשרים ועוד אי קנירי לסו כהנך תירוצי היכא דעעו אינשי וקברי דלא
עבדי איקור׳ אף דחאמת אינו כן לא פסלי איב מאי דוחקי׳ דקמ״ע
לפיש גבי חמקן דלא החמוד בלא דמי משמע וכתבו המיס' שכן האמת
דסא לפום האי קנרא לא קשיא כלל קושיות החוק׳ נקנסדרץ רף כיב
ע׳ב ד׳ס מעיקרא כיון דספי הכי שוב לא פקלי מדאורייתא ואמרה־ ל”שב
מה שממה סרג הנ׳י על המשריס נ״ב ח״ד דחמקן פק.ינ דאורייתא וכתב
סג׳י וז״ל ולא יכולתי נישב נקברא זו הא דמני הוסיפו עליהם ההמקניס
עכ׳ל ולי נראה דקנרא זו הוא מירון השני של המיק׳ דמן המירה חמקן
אף כי יסיב דמי ה־כא דלא מעייק לבעלים ושקיל בצ״ב פקולומעיקרא
הוו מפייקי וניבקיף רמזו דשקלו בצ'כ נזרו עליהם ריל שגזרו על כל
סחעקנין אף סיכא דמפייקי ולעילם היכא דנא מפייס אף דשק־נ בדמים
נקרא חמקן ומקול מן התורה .ותרמנ׳ם בפ׳א דגזל חלק נאזין דגזל
וכובש ש״ש לשני נאוין וממה כליו הרב המגיד ואומר שהרי נשמעתי׳
מבואר דלא מגזול ולא תעשוק קאי אכיבש שיש ואיך חנקן סרמנ׳ם לשני
מצומ לא מעשה ולפוס ריהסא היה נראה לומר הא דחשיב לאו דגזל
ולאו דעושק בשני לא מעשה משום ז־קנר כיו; דילפינן מבינייה־ דריבים
ואונאה לאודנזל ונכתב לאודעוסק בלשון גזל ש׳מאף דעוקמיג; אבונש
שיש מ*מ הוי כמו שנכתב לא מעשה אף גבי גזל כן נראה ני ליכב דעת
הרמנ׳ס אנל הוא דוחק :
לי להניא ראי׳ דהש־ק׳ קני־ ־עושק ש׳ש לא הו• מתק לעשה
דכתבו בחגיגה דף ה׳ גבי הא יאמר ר׳ חניכי׳ כל העושה
דבר עבירה ומתחרט בו מוחלץ נו מיד שנאמר ולא יראוני הא יראוני
מוחלין להם מיד וכהני החוק׳ גבי עישק שכר שכיר כתיב דהוי לי׳ לא
תעשה ופליני דר' ישמעאל 3פ׳ נמלא דיומא דאמר משובה כולה ויו*כ
מכפר ואיכא ברייתא אחרת דאערה על עשת ולא מעשה משינה מכפרת
עכ׳ל ואי ס*ד דהו• נא תעשה שנימק לעשה הא גם י׳י מודה בזה
דהא לכולחו תנאי התם הוי לא העשה הניתק לעשה שוה לעשה אלא
ע*כ דקנרי דמישק שכר שכיר לא הו־ ניתק נעשה ונא כר״י דדומק כומר
דר" קבר דאף לא שעשת הניתק לעשה לא משפדת חשובה דהא פולה
לכ*ע מכפרח על הלאו הנימק לעשת כמו שאימא ביומא דף ל׳י ע׳א
ואעריק בזבחים רעולה דורון היא משום דאי בלא משיגה הוי זבח רשעים
תועבה ואי דעביד משובה והא תניא עבר אדם על עלות פשה ועשה
תשונה אינו זז משם פר שמוחלץ לו כשמע מכל זה דליכא לורד שמחלק
נץ תשובה רעשה לתשובה דלאו הניתק נעשה :
להזכיר מת דתור׳ לי הא דאמרינן במנחות דף מ־א לא׳ רב
קעינא למלאכא ענשימו אעשה א׳ל גזען דא־כא ליחח׳
ענשינן ופי׳ החדק' ענשיחו לקנות נולית המחויב אס אץ לו אנב אעשה

והואיל

ורא״תי
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גמור אפילו ניד שלמעס מכין אומו ער שמלא נפשו ופי׳ מסרשיא נח׳א
דהבי מוכח בפי הכונס דדין שמיס חמיי נופי מדיני אדם דכמס דנרים
חשיב שס דחייב בדיני שמיס ופעור עדיני אדם ולפיז חמור דין שמים
גני עשה א*כ מאי פרין השיק ביומא משובה מכפרח על עשה ועל לא
מעשה השמא על לא מעשה מכפרח אעשה מבע" ומאי קושיא הא עשה
חמורה בדיני אדם שמכין אוחו ער שמלא נפשו וקיו שחמור יומר מדין
שמים ואי אפשר ללמוד עשה מלא מעשה ורש*׳ בכתובות דף פיו ע־נ
פי׳ מכין אוחו עד שמלא נפשו קודם שעבר על העשה ויש בידו לקיים
ולפי; ייל לאחר שעבד על העשה אין מענישין אומו בניד של מעה כלל
ונם דין שמיס נמי קיל לאחד שעבר עג העשה יומר מהעובר על לא חעשה
ולפ״ז ייל דאף על עשה גומר שאל אם ענשימו ואין ראיס מניר של
מעה דמכין אומו ער שמלא נפשו דשם מ״רי קודם שעבר על העשה
כדי לקיים אבל נאחר שעבר על העשה אין ביד מענישין אומו ושאל
למלאכא אס ענשימו על תעשה בידי שמים שדינו חמור מדיני אדם דומי׳
דרב קעינא שכבל ביעל מלוח ציצית והשיב לו בעזן ליפחא ענשינן :

לףיאיר/י במשובח בים יעקב סי׳ קייג דף סיג שפילפל ניב נקוגיא זו
ואגב עיון ראימי מה שממה על הדמיה שהביא בעור ייד
ס" קס*א היל והרמ״ה כמב דאפילו פחות משוה פרועה אסור מן המורה
אבל אין מוליאין אוחו בדייני׳ ער שיתי׳ בו מ*פ עכיל וקשיא לי מתא
דאמרינן בפ׳ אינ א׳ דבא למה לי דכמב רחמנא לאו בדינים לאו נגזל
לאו באונאה ולריכא דאי כמב רחמנא לאו ננזל משוס דנע*כ כו׳ עיש
ולדברי הדמיה קשה דהיל למימי דאי אשמועינן נזל היא דווקא שוה
פרועה דאס אינו שוה פרוטה אינו גזל מיה כמב רחמנא לאו בריבים
לחייב אפילו פחוח משוס פרוטה עכ״ל סרב הכיל ונכנס לדחוק" ולרמחי
אין כאן קושיא כלל דאף נזל אסור מן המורה אפילו פחים משוה פרועה
אלא שלא ניחן למבוע ואין מוליאין בדיינים כמו גבי רביח ומלאמי
בהדי׳ כדברי בדברי תניח סי׳ שמיח ת׳ל אסור לגנוב אפי׳ כל שהוא הכי
משמע מפ' ד׳ מימוח דף עיז דקאמר יב פפא לא נלרכא אלא לפחות
משוה פרועה דנו ,בישראל אסור דאע״ג דישיאל מחיל ל" במר הכי מיע
לערא בשעתא איח לי׳ הילכך נזל הוא ופירש" דישראל בישראל נמי
אסור דכהיב לא תגזול והשיב אח הנזילה אמירי דהשבון קרי נזל ואידך
לא ומו אמרינן המס אתא דקאמי ליכא מידעם דלישיאל שיי ולנוי אקוד
והרי פחומ משוה פרועה ומשני המס משוס דלאו בני משילה נינהו ופי׳
דש" שאף ישראל נלעווה על הגזל אלא דפחוממשוה פרועת אינו נחשב
גזל בעיניהם שעוברים על מדמם שיחמנים הם ומוחלים מל דבי קל אגל
בגנ אכזרים הם עכיל אלמא דאסוי דין מורה לנזול ולגנוב אפילו כל
שהיא וכן פסק סימב׳ס פיא מה׳ גניבה וחסמיג לאוין ס" קנ׳ה עכיל
הב״ח הרי להד״ דאף ננחל פחות מפית פרומה אסור מן המורח כמו ריבית:
 £331רצה לישב דברי המוס' דכתנו לאו דלא מחמוד בלא דמי משמע
להו ואיח מיפיק לי׳ מלא מנזול ו״ל לעבור עליו בשני לאוין ן
והוא סימר מ״ש משעם דלא מוקעיכן בגזל לעבור בשני לאוין משום דנימק
לעשה ונתב ויש לישב דבריהם כיוןדלא תגזול לפי המסקר בגמ׳ קאי
אכונש ש״ש א״כ «״ש המיס׳ נדף ה׳ ואיח מיפוק ל" מלא תגזול כעי
j״כוונמס אכובש שיש וי״ל דלא מחמוד בלא דעי הוא בכלל מנש שיש
יתילצו לענוד עליו בפני לאוין משוס דאי קאי אכונש ש׳ש לקי אשני
נאוין פכ'ל\לא זכיתי להבין דבריהם בלא הסמיד שהוא בלא דמי לא לקינן
עלה ולמה כמנה לעבור כשני לאריך הלא לא מוקמינן בשני לאוין כיון
דאין ליקי׳ עלי' ואין לימי שכוונתו שעוקעינן האי לאו אכינש ש״ש זה
פשימח א’ אפשר לומד שהיי 3פ׳ המקבל קחשיב חמשה לאוין ולא חשיב
תאי לאו דלא תחמודץונרמכל דין אי אפשי לומר דקישיה המוק׳שיפוק
ל" מלא מנזול דיל כגישת ש״ש דהא גזל ממש אי אפשר ללמוד מכובש
ש׳ש דהא השיק בפי המקבל עושה צריכומא דליכא למילף מהדדי וכן מוכח
מקוגיא זו S3׳ איזהו נשך רקאמר למה לי לאו בנזל תיפוק לי׳ מדינית
ואונאה ילא קאמר דנילף מכובש ש״ש אלא ע*כ דליכא למילף מהדדי
כדקאהר המס הש׳ס משוס יטרח אבל הכא לא טרח עי' פי' יש” מם
וגס מה שרצת להשיב על מהלשיא ממיס׳ דחולין ח׳ל ולפיד מהדשינל
קשה למה כחנו המוק' דאיכא חד עשה הא איכא מיי עשה חדא דוהשיב
אח הנזילה ואח סעישק אשר עשק אלא הדבר גיור דעישק לאו עשה
דהיינו גזל אלא דקרא כתיב כפל לשין וטעם הכפל הוא ממיהח החוק׳
3פ׳ המקגל עכ׳ל ולא ירד לעומק הענץ דאף לפי דבריו דאיכא מרי
עשה דאדרג׳ דאס עושק נחו גזל לא מלינו גמל אלא עשה אחח אבל
אי עושק היינו נזל הוי בגזל שני עשה דומי׳ יישלחו מן המחנה ומחוז
נמחנה תשלחום דהוי חדי עשה על מיין אחד כמי שכמנו המיס׳ נזנחים
-_01ק2ז^^2גגממ^^ודץ^לתי דברים אלי לפני מחותמחנא"'-
מותריר חייש אנ׳י מאמשעדרם־ והאריך גמשונמו וכבי נדפקה קשוגמו
בקפיו שי׳ח ונם הגאון מהפורקם מוח׳ אברהם י'מ בדודא האריך והעמיק
בדברים אלו והנראה לפע״ד כמנמי;

מאירות
שאלה כז
וזה אם אשר תשבחי למחותני הגאון מהוריד לני נייו.

ףריר*ו

פס קרשו רער הניעיני ביום שמחת חורת ונתמלא נימי אירה
וכהיו' סמכוני באשישית לפרוני במפית ם מפיח׳ זהב ממשכיור.
סחמדש גנחס אצלי ולילה כיום יאיר לי להשתעשע בדבריו ומה מאיד
חביבים ומריבים עלי דברי פת קדשו ובאתי להשיב מפני הכבוד ראשון
שכחב מר שדברי מהישיל מעוהים בעיניו ומביא ראי' שכנר עצינו שני
לאוין עפורשין נגויס לא מתעמל בה וגם לעממיה דמהיש  .מ?ן5י
לנפש" הא איחו נופי׳ ס׳ל דהנך דרשות דואכלח את כל העמים דרשות
נמורומ נינה וכוי לפי עניות דעתי אין כאן קושיא רנודאי מודה מהיכיל
שיש מצות שנצטווינו על חנויס וזה הוא מגזירת הכמוב וכן ואכלת ׳־״.
העמים במי מגזירח הכתוב לעבור נעשה בגזל נוי וממיהת מהיפיל של
הימנים שכתב שעובר בלאו שיענש ישראל בעונש לאו בשביל גוי זה כא
מציגו בקמם כ• המורה נכללה ובפרטה לישראל נאמרה ולא לנוים שיכנפו
ישראל עליהם בקמס אם לא היכא דגלי קרא בהריא :
 £33מה שכחב מר וזיל ואף למ׳ד נזל גוי מומר נמי הוי מיונחא כו׳ יאי
כקנרת מהרשיל רעיך למה לי הא ממילא ידעינן עכיל ולפי כיד
אין כאן אפילו ריח קושיא דהא כחנו המיס׳ גפי הנחל דף ק״ד כיב
דיס שלא ימשכנו דלהני מנאי דקנרי נזל נו' מומר מוקמי להאי קרא
לרישא אחריחא איכ איצערך רעיך שלא נימא שיש טכיפ איסר כשה
בגזל נוי מקרא דוחשב או מקרא דואכלח וקמ׳ל שהוא הימר נעול וכן
מצאתי שמילצו המיס׳ תירוץ זה ייש איזהו נשך דיה לעבור עליו בשני
{אוין והקשו היכי קיר לאסור גזל נוי הא גזל בישראל נופי׳ לא ידענא
אלא מריבית ואונאה וריבים ואונאה שרי בגוי ותירצו דהיא לאסיר נזל ניי
מקרא דואכלת עכ׳ל א ׳כ למהרשיל נמי אין כאן קושיא חה פשוט וברור:
 “£31שרצה מי לישב מעיהם הרב המגיד על הרמניס וכתב ער שכיל
בדוי שדעת תרמבים שפשוטו של מקרא הוא לכנות נזל החוטף
בחזקה הן אמת שכך עלתה במחשבה לפני אבל מאוד חוכך אני נדבר
זה דאף דנימא דמילת נזל סובל פי׳ זה מיע לענין מנין מלות אי אפשל
לחשוב זה למצוה בפני עלמה כיון ואמר" דלגופי׳ לא איצטריךדנלמד
מריבית ואונאה ומוקמינן להא׳ קרא לכבישת שיש ואיך ימנה זה במכין
הלאוין חת עיקר תמיהת הרב המגיד והקמיג מכה נזל ועושק לשני לאריך
וכתב ממש כלשון הרמב״ס ומקיים אע*פ שפשוטו של מקרא כך הוא מיע
א׳ לבא בפי המקבל זהו עושק זהו גזל כו' לפי מנין זה לאו אחד ה־א
ונענה מתחיו הא נרסינן בפרק חלק א׳ רנא כל המחזיק במחלוקת עובר
בלאו דלא יה" כקרח ועדתו עכ״ל ובודאי לא נעלם מעיני הקמיג דאין
מקרא יוצא מידי פשוטו אלא ודאי כיון דלרבא נזל ועושק חדא מינמא
היא ונזל 'לפיק מריבים ואונאה וכיון דעקר לנמדי ואי אפשר למנוח נזל
נלאו נסכי עצמו במבין הלאוין דמשני לאוין ריבית ואונאה בלבד ידעיכן
איסור נזל ומה שמניא מר ראי' דרנא גופי׳ ס*ל 3פ׳ כיצד איא דאין
מקרא יוצא מידי פשוטו לא ידעמי למה נשבח מזכרו מה דמבעי׳ להשיק
3פ׳ יאמין דינמות רף ייא עיב דמבע" לן התם אליבא דרנק אע״ג דאמדי
רבנן טומאה בקוטש הוא דכמיב אין מקרא יוצא מידי פשוטו או דילמא
כיון דעקי עקר איכא דאמרי אליבא דרבנן לא הינעי לך כיון דעקר עקר
כו׳ הרי אף דאין מקיא יוצא מידי פשוטו מוסכם מכל הכי מילי סיכא
שקיבל פ" הפשי־נו ואף שמקרא אחד יוצא לכמה טעמים וכפטיש יפיכן
קלע מ’מ גס הפשוט הוא אמת אבל היכא שאינו סובל פי׳ הפשוט פ־כ
מודים כיון דעקי עקר ועד כאן לא מגעי׳ ל" סכא ללישכא קמא אליבא
דרבנן אלא דייל דקונל פי׳ הפשיט טומאה במחזיר גדישתו כמו כליי
בן קיפר לפי האמת ולאיכא דאמרי פשוט הוא כיון דלא מקתנדא לרבנו
למקרי טומאה לנשוי גרושה כיון דבע-לתה היתר הוא כדכהב־ הפיק׳
דיה לרבות קוטת א'כ פשוט לחו כיון דאיחעקר איהעקר ואף היכא
דילפינן בג׳ש א״כ אע״ג דנכל התורה כולם אין מקרא יוצא מירי פשיטו
הכא אשי ג*מ אפיק־תא לנמר׳ מפשטיה דקיוס פל שם אחיו בנחלת וצא
לשם המת ואף דשם קובל פ" הפשיט לקרות לו גשם אחיו אפיה
אפיקחי׳ ג׳ש לגמרי קיו הינא דאי אפשר ממר כפי׳ הפשיט דגזל כבר
נלמד מריבית ואונאה ומיקמינן באס אין ענין לכובש שיש דאפיקמי'
לגמי׳ ולא יעלה על דעת לחשוב זה למצות לא תעשה בפני עצמו ־•:ע

Hi51

מודו כיון דאיחעקל איתעקי :
שתמה מר על דברי סמוק׳ שכתבי אבל כי מוקמינן אכובה ש*ש
לקי שפיר

והקשה מר הא הוי לי׳ לאו שאין בו מעשה ואני

אומר דאין זה נכנק בנדר לאו שאין בו מעשה דכאו זה •כול נביא לידי
מעשה ישכיר זה תונע שכירתו ויולה ליקח מבעל הבית כקף אד שיה
כסף כפי שכירתו אלא שבעה׳ב דוחהו ואינו מניחו אם רוצה ליקח רנד
מאלי יאף שסיכא דדוחה אותו נלך ושוב אפשר רכנישס ממון זה משוב
לממשה וגס מס שרצה מי לישב קישית החוק' לא זכיתי להבין דאף לפי
סניחו ימי קישית החוק׳ במקיעס עומדת דיותר מסתבר לאיקמי בנזל

s

פנים מאירות  -א אייזנשטאט ,מאיר בן יצחק עמוד מס (54הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

פרדס

יהרו כ

וכ״ב) ,סרן נקנה ל׳ (בחקתי כ״ז ד׳ 4ונעמי׳ (ג׳ י״ב),
וקהלת 0׳ נ״ח) ,והטעם דצריך עדות נמר ואין לסמוך
סל נשים שמנען גומת לדמיונות; וגם אין לסמוך מל
מדות מי שאינו עימד כרשות עצמו ,ונכלל הי׳ השקפה
על גשיס כעל מין חלש ,אמת פ״ב מ״ז ,קידושין מ״נמ,
סנהד׳ ק׳ .:ב״ב ט״ז ;:כ״מ נ״ט ,.וע׳ נזה נס׳ הזכרון
להרה״ג מעורונעא נ״י צר ר״ח — .ונהל׳ עדות כתבתי
קונטרס גדול וקצת נדפס בפרחי ח״א בסופו

יוסף

i

לא

מזה" זנאב״ג או״ח שכ״ד נ׳ דנ״נ מוזהר אך ניהין
דמי ,ונפרד״י וישלח (ל״ו י״ד) הבאתי בזת חדשות,
זע׳ בנין דוד איכה בדך מ׳ :

ובכנסת

ישראל אבות ה״ו מ״ט אר״י מ קסמא
מ׳ הניא שהק׳ הנר״י פיק ז״ל ננלק

(כ״ב י״ח)" אס ימן לי נלק מלא ביתו נסך וז3נ כו׳
פרש״י מכאן שעיני׳ רחנה ט׳" והאין אמר רינ״ק
בזה הלשון א״א נותן לו כל כסך וזהב שבעולם ט׳
דאיכא למטעי שהי' נפשי רחבה׳ וי״ל פ״ם הא״ע כאן,
לכאז׳ איך יתכן ציווי לא תחמוד אשר עולה נלב
אדם כמו רגע׳ וכ׳ דחשק יצוייר רק על דבר אשר

התמוה ונס׳ ואתחנן לא מתאוה ,והר״ח
ין)
וחינוך מונים לב׳ מל״ת ,חימוד הוא שהפציר
נו ולקח מחנו; ותאוה הוא נלב חיכך שחשב עובר; ע׳ אינו בתכלית הריחוק ולא יחשוק איש כפיי נבח
במצוה ל״ח זתמ״ז ,ובסמ״ג לאוזין קנ״ו /ועמש״ל (י״ע המלך" כן ציתה שורה שחפצו יהי׳ בריחוק פלא יצזייר
ו") ,ובב״ק ס״ב .מה בין גזלן לחמסן חמסן יהיג דמי ,תשוקה כלל ע״ש" וא״ש דבלעם אמר מלא כימו איט
ופריך והא תליה וזבין זנוני זנוני; ומשני דוקא נאומר מהנמנע ושייך עליה חשק ,אבל ריב״ק אמי נל כסך
מצה אני ,ובב״מ ד׳ :ל״ת לאינשי בלא דפי משמע להו ,וזהב שבעולם הוא מהנמנע ולא יצוייר חשק מוכח
והק׳ סוס׳ ת״ל מלא תגזול ותי׳ לעבור בב׳ לאווין; דרק דרך הפלגה אמר; וע׳ ע״נ ראה בר״ח אלול.
ועפמ״א ח״א כ״ו ,ובסנהד׳ כ״ה :בסד״ה מעיקרא כ׳
ובפרד״י ויצא רס״ז :
מיס חיים בקול אוצרות חיים ראיתי,
דנן האמת דביהיב דמי ליכא לאו ,וסכ״מ פ״י ה״ד מעמת 1
דאי׳ בב״ק ל״ח :נחמתא דבבל גידופא
ר״ל נדברי ר״מ כן ,ובאמת דעת הר״א מפורש דאפי׳
ניהיב דמי עיבר בלאו; רק דאינו פסול לעדות אלא דאמר מה אפשר למיעבד נא אפשר למיעבד עבד,
מדרבנן כי לא משמע לאינשי; ועחו״מ סי׳ ל״ד סי״ג; וכ*פ ביו״ד שע״ו ס״ב ועט״ז ,ובלעם דאפר לא אוכל
לעטר משמע דאס הי׳ יכול לעטר הי׳ עיבר והוי
מומים סקי״ג ,וב״ש_ אה״ס כיח סק״נ מפלפל בזה
זבכנהיג חו״ס ,ושד״ח מער׳ ל׳ כלל ק״ג וע״ע בשו״ת גידיך כחל" ושפיר נשמע דחמדת ממון גברה אצלו"
שערי דעה ח״א קמ״ע בלא תחמוד אי המוכר מוזהר אבל ריביק לא אמר לא אוכל רק אין אני דר כו׳,
משוס לס״ע דמכשיל הקונה בלאו דל״ס ,או רק על ונראה דאך אס הי׳ יכולים לימן לו ל״ה רוצה ע״ש׳
הלוקח ,אכל המוכר דבירו למכור לכל מי שירצה ליכא זח״ש ’נס״א (י״ג ח׳) נאייש אלקיס שאמר אס תחן
לי חצי ביתך לא אבוא ט' כי כן צוה אוחי נדבר
גררא דאיסירא וסיים בצ״ע:

בשו*ת

1בר*מ

ס״א הי״ב סנזילה המתאוה סובר בלאו א/
והקונה אח'כ דבר זה שהפציר בו מד שקנה

ה׳" שלא אסר חצי ביתך מחמת חאוה לממון ר לא
אמר •לא אוכל״ רק לא אבוא :
C31׳ חיספות ברכה על אסחר די״א .נ׳ דל"־
דשם הציע לו האיש אלך אלפים ,דינרים,
והשיב לי גס כל ט״ז שבעולם לא אלך והגיב לו
מעין הצעתי; אבל בבלעם ,בלק לא הציע לו כלל
ממין רק כביד כבד אכבדך" והי׳ לו להשיב מפין
דבריו ימדקפש לשין כספים נלמד שחומד ממק הי׳"
וכ״כ נחקור בריך ח״ב סי״ד דחקס״ד" וע״ע בשי״ס
שערי דמה ח״א קמ״ע כלאו ל״ח :

עובר בשני ,ואס גזל עובר בג׳ לאוזק ,וכ״כ נחו״ס
שנ״ט סי״ב ,והה״מ הק׳ בחלוה יזמן למה מהגי הא
נ״מ רא״ר ל״ת אעל״מ ,וחי׳ כמו שקונה הנזילה בשינוי
ובמנ״ח מ׳ ל״ח הק׳ דשם גזה״ב אשר גזל אס כעין
שגזל יחזור כתמורה ה׳ :אבל הכא מג"ל; ולהמהרי״ע
הידוע וחו״ד סי׳ א׳ א״ש דכאן לא מתוקן האיסיר
מהני ,ובפס״א סי׳ ל״ד כ' דאך דל״ס דוקא אם
המעשה תלוי בא׳ קנסה התורה שלא יהנו מעשיו׳
בתי״מ לח״ם הניא ואותיות של י׳
אבל בנשבע שלא למטר דרק הסיכר עשת חיסור שם)
דברות כמנין כס״ר ,תרי״ג וז* יינק
והחיך נקנים ללוקח ,וע׳ לעיל (י״ע י״ז) וה״ג הלוקח
עביר איסור והמוכר נתרצה; א״ג שסיר שעתה מתרצה ע״ש נשם הקדמת סע״ג" ורמז כתינע אש״ר לרע״ך
כלב שלם ויהי׳ קנס למוכר והוא לא עביד איסור א׳ אכילות ,ש׳ ׳שמחת חתן וכלה בז* יפי משתה
מהני׳ והחינוך כ' דגם נ״נ מציוין על לא מחמוד שהי׳ חקנוח ס״ר" ר* רחיצה זה נע״י; ל׳ לחם שעוא
דהוא מנך מגזל ,וישראל מב״ג א״ע נל״ת כי רעך פת גוי ועמו נבלל בשולי עט״ס ,ר* רוויוס זה
נ׳ זסמעעיק בכל מקום מדמך עכו״ם והקדש כ״כ מרובי חצרות ושיתופי מבואות ,ע' מסלק זה מקרא

לרעך,

בסנ״ח פ׳ מע״ 4ואי פל פחות פשו״ע עוכר ע״ש

מגילה שקאי פל פמייע עמלק והפן" נ׳ כהנום נס
חנוכה

פרדס יוסף  -ב (שמות) פאצאנובסקי ,יוסף בן משה יהודה עמוד מס (231הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ל

פתחי

פרק א

חושן

והמסיג גבול רעהו ,שהכניס תחומו בשל חבירו ,אפילו מלא אצבע ,ה״ז בכלל גניבה וגדלה,
ובא״י עובר גם משום לא תסיג גבול רעך <כה).

יא.

הכופה את וזבירו למכור לו את שלו ונותן לו דמיו (כי) ,ה״ז חמס ואסור ,אבל אין לו דין

גזלן (כי) ,ומ״מ עובר משום לא תחמוד ,אף אם אינו כופהו אלא משדלו ומפציר בו עד שימכור
תגזול בקרקע ,נראה שאפילו ע״ד לשלם שכר אסור ,כמו שנתבאר פרק ז בשוכר שלא מדעת ,שנחלקו
הפוסקים בזה .ומהך דגוול סוכת חבירו משמע דאע״ג רלענין שבועה נחלקו הפוסקים בסימן צה בתלוש
ולבסוף חבירו אם חשוב כקרקע או לא ,לענין גדל הוי כקרקע ,וכמ״ש הפוסקים שם דכל המחובר לקרקע
(כה) שו״ע שם ,אבל
כקרקע דמי ,ועי׳ מג״א סימן תרלז סק״ז והבאתי דבריו בפרק ו סעיף כא.
בחו״ל אינו עובר משום לא תסיג .וכתב במנ״ח מצוה תקכב שכל מקום שיש בו קרושת א״י עוברים
בלאו זה .ומצדד לומר שאפילו בפחות מש״פ עובר ,וכתב בחנוך שם שאינו לוקה על לא תסיג משום
שניתן להשבון .ועי׳ שו״ע סימן קמב סעיף ו באם השיג גבול חבירו בטעות ,וזה ידע מכך ,אם אמרינן
והגרי״ם בביאורו לסה״מ לרס״ג ל״ת רעא מצדד לומר שהגוזל קרקע מבלי להעביר
שמחל לו.
הגבול ,אינו צובר בלא תשיג ,והביא שם עוד מדברי רש״י בשבת דף פה דמשמע מדבריו שהנוטע סמוך
לשדה חברו עובר משום לא תסיג ,והקשה מכמה מקומות דמוכח שאם מרחיק כשיעור שקבעו חז״ל
מותר אף לכתחלה לנטוע ,והעלה דתליא בפלוגתא שהביאו התוס׳ בפי לא יחפור (דף כו ע״ב) בהא
דאילן הסמוך למיצר שאין מביאין ממנו ביכורים .שלר״ח איסור גזל הוא ,ולרש״י משום רלאו מארצך
הוא ,ומדברי רוב הראשונים בסוגיא שם משמע שאין הלכה כעולא דאמר שיש בזה איסור גזל יניקה.
ועי׳ אבן האזל פ״ה מה׳ נזקי ממון ה״ג שדן באריכות בדין גזל יניקה מקרקע חבירו .ואם משלם מה
שנהנה ,עי׳ פרק ח הערה ו .ועי׳ להלן סעיף כב ,עוד כתב שם הגרי״פ בשם מגלת ספר שאינו עובר
משום לא תגזול בקרקע אלא כשנהנה באכילת הפירות ,ומשום לא תסיג עוכר מיד.
(כו) ראיתי מי שכתב שה״ה הכופה את חבירו לקנות ממנו ,יש בזה משום איסור חמס ,ונראין דבריו,
ויש להזהר בזה ,שלפעמים מביאים את האדם במצב שאינו יכול לסרב ,ולכאורה גם זה מעין כפיה,
ומצוי הדבר אצל מחברים השולחים ספר ע״י הדואר (וגם מטריחים לפעמים את המקבל לילך לבית
הדואר לקבל את הספר) ,ומפני סיבות שונות אינו יכול לסרב ,ועכ״ם רצוי לכתוב שאין התשלום חובה
(וגם זה לפעמים גורם אי נעימות .שאינו רוצה לקבלו בחנם) ,ואף אם ירצה להחזיר גורם לו טירחה
בהחזרתו ,ועדיין צ״ע .והמקבל ספר או חוברת ע״י הדואר ואינו מעונין בו .לכתחלה לא יוציאנו ויוחדר
לשולח ,ואם לא ידע והוציאו ,נראה שאם השולח מבקש בפירוש תמורה ואין בדעתו לשלם ,מסתבר
שאסור להשתמש בו ,ומ״מ אינו חייב לטרוח ולהחזירו ,ואף לא לטרוח ולהודיעו ,אלא ירשום על הספר
שאינו שלו (ומ״מ נראה שאם עבר זמן רב ולא ביקש השולח פעם נוספת ,מסתמא מחל לו ומותר
להשתמש בו) ,אבל אם אינו מבקש תמורה ,אע״ס שכתוב המחיר (וכן בירחונים וקונטרסים שונים)
נראה שמותר להשתמש בהם ,שמסתמא ע״ד ספק נשלח ואף אם לא ישלם ישאר אצלו במתנה ,ועי׳
בשו״ת יגדיל תורה (לאדמו״ר מליובאוויטש שליט״א) סימן רלד ובספר הזהרו בממון חבריכם מ״ש
ובשו״ת מהרש״ם ח״ב סימן רי נשאל (מהגאון הארר״ת) בדבר שואלים שמצרפים בול
בענין זה.
עבור תשובה ,אם עי״ז מתחייב להשיב ,באופן שבלא״ה לא היה משיב מטעמים שונים ,והשיב שצ״פ
דין אינו חייב להשיב ,ואף לא להחזיר את הבול ,שבלא״ה ילך הבול לאיבוד ,והוה זה נהנה חל״ח
(והביא בשם הגרש״ק שעשה לפנים משוה״ד ,ולא פירש מה עשה ,ואולי השתדל להשיב ,וגם המהרש״ם
כתב שעשה כן כמה פעמים) ,והסכים לעצת האדר״ת שירשום אצלו שקיבל מפלוני בולים וכשיזדמן
(כז> שו״ע סימן שנט סעיף ט ,והוא נקרא חמסן וכמו שאמרו
יחזיר לו ,ובזה יוצא ידי חובתו ,עיי״ש.
בגמרא חמסן יהיב דמי ,ומ״מ הסכמת הפוסקים שעובר משום לא תחמוד ,עי׳ סמ״ע ס״ק יד ובסימן
לד ס״ק לב .ובבית שמואל אהע״ז סימן כח סק״ב ,ועי׳ להלן ,ובקובץ שיעורים פ׳ הכונס מחלק שאם
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לו החפץ(כח) ,ואפילו במחשבה בלבד ,שחושב איך יקנה חפץ שביד חבירו עובר משום לא

נתן דמים ואח״ב לקח החפץ אינו עובר בלא תגזול ,אבל אם לקח קודם החפץ עובר ,עיי״ש ,ועי׳ להלן
ובשו״ע כאן סתם וכתב הכופה את תכירו ,ובסימן לד סעיף יג כתב החמסנים
מדברי המחנ״א.
והם הלוקחים קרקע או מטלטלין שלא מרצון הבעלים .ובגמרא (ב״ק דף סב ע״א) מקשה אי דיהיב
דמי חמסן קרית ליה והא אמר רב הונא תלויה וזכין זביני זבינא ,לא קשיא הא דאמר רוצה אני הא
דלא אמר רוצה אני ,ומשמע דכל שהמקח קיים מדין תליוה וזבין ,אין בו איסור חמם ,וכיון דקיי״ל
בסימן רה סעיף א דתליוה תבין המקח קיים ,ע״כ צריך לומר דהכא איירי באופן שאין המקח קיים ,וכן
משמע בגמרא (ב״ק דף סז ע״א ודף קיר ע״א) בהא דהגנב והאנס שהקדישו .ופירש״י אנס היינו דיהיב
דמי ןובש״מ בשם הרא״ש כתב דחמס לאו דוקא נקט משום דתלויה תבין זביניה זבינא ,אבל מדברי
הפוסקים לא משמע כן) ומשמע שאין החפץ שלו .וכן בקידושין (דף נב ע״א) קידשה בגזל ובחמס
וכו׳ ,ומשמע שמדינא אין החפץ שלו (עי׳ נה״מ בסימן רה סק״א שדן בדברי הב״י במ״ש דלא בעינן
דוקא שיאמר רוצה אני ,והאריך שם לחלק בין אונסו באונס גוף או ממון ער שימכור לו ,לבין תפס
החפץ בעל כרחו ונתן לו דמיו ,ועי׳ במקנה בקו״א להלכות קידושין סימן כח ד״ה או בחמס) ,ולענ״ד
צ״ע דממ״נ אם המקח קיים הרי אין איסור חמס ,ואם אין המקח קיים נמצא זה מחזיק רכושו של חבירו
שלא ברשות ,ולמה אינו עובר בלא תגזול ,ואע״פ שנתן דמים ,כיון שאין כאן קבין ,אין זה גורע מאיסור
גזילה של מחזיק כרכוש חבירו ,ולא עדיף מגוזל ע״ר לשלם ,ועוד יש לעיין ,במ״ש הפוסקים שמ״מ
עובר בלא תחמוד ,והרי כתב הרמב״ם וכן בשו״ע שאינו עובר בלא תחמוד עד שיקנה החפץ ,וכיון
שאין כאן קנין אינו עובר בלא תחמוד .ולולי דברי הפוסקים היה נראה ראיסור חמם קיים גם כשהמקח
קיים ,ומה דמשמע בגמרא דאי יהיב דמי והמקח קיים לא שייך לקרותו חמסן ,היינו לאחר שכבר נקנה
המקח ,אבל בשעח מעשה עושה איסור חמס ,ואה׳־נ באופן שאין המקח קיים הוא בכלל גזילה ,וגם
עובר משום לא תחמוד כמו בגזילה ,אע״פ שאין החפץ נקנה לו ,ולא אמרו שצריך קנין ממש ,אלא
מעשה המוציא החפץ מרשות בעלים ,ועדיין לא מצאתי בדברי האחרונים דבר זה ,ובהפלא״ה משמע
שצריך קנין גמור ,וצ״ע.
במחנ״א ה׳ גזילה סימן כו כתב שאם אנסו שימכור לו וקיבל המעות בשתיקה ,מקחו קיים אע״פ שלא
אמר בפירוש רוצה אני ,וא״צ שיאמר רוצה אני אלא כשלא עשה המוכר שום מעשה ,אבל כשעשה
מעשה ,כגון שמסר לו המקח ,או שקיבל המעות קודם שימשוך אינו נקרא חמס ,אלא שעבר על לא
תחמוד ,ומ״ש השו״ע שנקרא גזלן מדרבנן איירי שקיבל הדמים בכפיה ,ועיי״ש בסימן כז שכתב שאע׳־פ
שכל שלא אמר רוצה אני אין מקחו מקח ,מ״מ אין מוציאין מידו בדיינים ,רומיא דגזל מדרבנן ,וכל
שאינו יוצא בדיינים מתייאש ושוב יש כאן יאוש וש׳׳ר ,ולכן בכל גזל דרבנן אם קידש בהם אשה
מקודשת ,ועי׳ דברי חיים דיני מכירה סימן כד I .ובדיני~אכידה סיכק א הביא הדברי חיים תמיהת
 sהשעה״ט פ״א מה׳ חמץ במ״ש הראב״ר פ״א מה׳ גוילה שאינו לוקה על לא תחמוד משום שהוא חייב
בתשלומין ,שהוא כגזלן שחייב להשיב את הגזילה ,דהא לא גלי לן קרא תשלומין בלא תחמוד ,ואפשר
דלקי ולא משלם ,ותירץ הד״ח שאין כונת הראב״ד משום שניתן לתשלומין ,שהרי עיקר הלאו הוא בענין
החזרת החפץ ,שהרי דמי החפץ כבר שילם ,וא״כ ילקה וגם יחזיר החפץ ,וע״כ צ״ל דכיון שלא אמר
רוצה אני הוא כגזלן ולא נקנה לו החפץ כלל ,ודינו כגזלן ממש והמעות שנתן הם פקדון או הלואה,
מחנ״א סימן בז,
׳ ונמצא שבהחזרת החפץ מתקן הלאו דלא תחמוד דומיא רהשבת גזילה ,עיי״ש.
ובתהלה לדוד כתב דחיוב השבה בלא תחמוד תליא בפלוגתא דהרמב״ם והראב״ד ,והחומים סימן לד
ס״ק יג כתב שחמס ניתן לתשלומין כרין גזילה ,אע״פ שאינו עובר בלא תגזול דאורייתא .עיי״ש ,ועי׳
שו״ת אחיעזר ח״א סוף סימן כב ובאבן האזל פ״א מה׳ גזילה.
(כח) שו״ע סימן שנט סעיף י ,ופשוט שגם בקרקע עובר בלא תחמוד ,כמ״ש בפסוק בהדיא ביתו שורו
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וגו׳ ,ומלשון הרמב״ם והשו״ע משמע שאינו עובר אלא כשעושה מעשה ,ובמקנה בקו״א לסימן כח דייק
שאינו עובר אלא כשקנאו בקנין גמור (עי׳ משפט שלום ריש סימן רה שדן בזה מדין אי עביד מהני),
ועי׳ הערה דלעיל .ועי׳ שד״ח כללים מערכת הל׳ כלל קל שהאריך בכמה פרטים בדין לא תחמוד.
בערוה״ש מדייק במ״ש הרמב״ם והשו״ע שעובר בלא תחמוד בכל דבר שאפשר שיקנהו ממנו ,שבא
לומר שאינו עובר אלא בדבר ששייך ביה קנין ,אבל באומנות או חכמה שמפציר בו שילמדהו אינו בלא
תחמוד ,עיי״ש .ועי׳ בסמ״ע שיש גורסין דבר שאי אפשר לקנותו .וכתב בשד״ח הנ״ל בשם המנ״ח מצוה
ונראה פשוט
לח שבפחות מש״פ אינו עובר ,ובמצוה רכד מצדד המנ״ח לומר שעובר בפחות מש״פ.
שבדבר העומד למכירה לא שייך לא תחמוד ולא תתאוה ,וכ׳־כ במנח״ס בשם החנוך ,ואפשר שאפילו
אינו בטוח שעומד למכירה מותר לשאלו אם רוצה למכרו ,ואפילו בלא תתאוה אינו עובר ,שלא אסרה
תורה אלא כגון אלו המנויים בפסוק שאינם עומדים למכירה ,ובשו״ת שבט הלוי ח״ה קונטרס המצוות
סימן יט כתב שאפילו סוחר שדרכו למכור ,אלא מפני סיבה אינו רוצה עתה למכור ,ווה הפציר בו עד
שמכר לו עובר ,עיי״ש .ובשו״ת בצל החכמה מוכיח שכשמכקש ב׳ פעמים אינו בכלל מפציר.
ראיתי בשו״ת בצל החכמה ח״ג כמה סימנים שדן בכמה צדדים בדין לא תחמוד ,ואביא תמצית דבריו.
בסימן מג שם דן במי שביקש מחבירו שימכור לו מהמצות שמורה שאפה לעצמו ,אם חימוד לצורך
קיום מצוה יש בו איסור ,והביא מדברי המכילתא פ׳ יתרו מה הפרט מפורש בדבר שהוא קונה ומקנה
וכו׳ ,ופירש במרכבת המשנה שם לאפוקי חימוד תורה (עי׳ לעיל מדברי הערוה״ש) ,וציין לדברי הזוהר
בהא דפסיק טעמא בלא תחמוד משום וזימודא דאורייתא ,ומשמע דוקא בלימוד התורה שהוא בחנם
מותר ,אבל כשאר דברי מצוה יש איסור חימוד ,והביא מדברי החנוך מצוה תטז דמשמע שאיסור חימוד
נוהג בבני נח מפני שהוא כעין גזל ,ולפי״ז כיק שאסור לגזול לצורך מצוה ,ה״ה שאסור לחמוד ,ובשם
שו״ת מחנה חיים ח״ב או״ח סימן לב כתב שבקונה אתרוג מעכו״ם לא שייך לא תחמוד ,ומשמע
שמישראל אסור (ומסתפק המחבר בדבר שבקדושה עצמה ,כגון סת״ם אם הוא בכלל האיסור עפ״י דברי
הווה״ק) ,ומביא גם בשם ספר תולדות שמואל שמפרש דברי הזוהר שבחפץ מצוה לא שייך איסור
חימור ,אבל המחבר רחה דבריו .ומ״מ בנ״ד כתב שאין איסור חימור אלא במפציר הרבה ,אבל כשהמוכר
עוד מביא
מתרצה מיד לא ,וגם איסור לא תתאוה אינו עובר באופן זה ,והוכיח כן מכמה מקומות.
שם מדברי רבינו יונה בשערי תשובה שגם המפציר בחבירו לתת לו מתנה עובר בלא תחמוד ,ומוכיח
גם מדברי הסמ״ג (לאוין קנח) שסובר כן .ובפלא יועץ הוסיף שאם נותן לו משם כיסופא יש בזה גם
עוד מצדד שם להתיר בנדון דידיה שאפשר שעפ״י דין מי שיש לו מצה שמורה ולחבירו
סרך גזל.
אין ,שחייב לתת לו כדי שיוכל לקיים מצוה דאורייתא (והביא מדברי שו״ת מנחת אלעזר ח "ב סימן
לח ,דעת קדושים הלכות מזוזה סימן רצא סק״ב ,שו״ת מחנה חיים סימן כט ,שו״ת מהר״ם שיק או״ח
סימן שכב ,שדנו באיזה אופן חייב לתת משלו לחבירו לקיים מצוה ,ועי׳ פרק ו הערה טז) ,ובכה״ג
ובסימן מד שם דן באריכות בדין לא תחמוד במתנה
שחבירו חייב מן הדין ,אין איסור לא תחמוד.
(עי׳ לעיל) ,ומביא דברי רבינו יונה ביתר אריכות ,ומשמע מדבריו שאדם נכבד שלא יוכל לדחות בקשתו.
עוד מביא
אפילו שלא בהפצר עובר (וכשל״ה פ׳ ואתחנן משמע שגם בחליפין עובר בלא תחמוד).
מדברי הח״ח בספר המצוות הקצר (ל״ת מ) שכתב ,ומצוי כחתן שמכביד על חותנו קודם החתונה שיתן
לו דבר פלוני ופלוני מה שלא התנה ע׳׳ז כשעת התנאים ,אע״פ שחותנו ממלא מבוקשו ,עובר החתן על
לאו דלא תחמוד ,ע״כ .והמחבר מצדד לומר שלדעת הפוסקים שבמתנה אין איסור חימוד ,יש מקום
ללמוד זכות צל זה (לענ״ד אפשר שזה אינו בגדר מתנה אלא כעין מקח ,ועוד נראה שכשדוחק את
חבירו לתת לו מתנה ,אפשר שיש בו מעין חמס ,וכ״ש כשאין ביכולת המחותן או ההורים ליתן ,עי׳
בסימן מה שם דן בחומר חפץ שביר חבירו שלא לצורך עצמו ,אלא ליחנו לאביו
לעיל הערה א).
או רבו או אוהבו ,ומצדד לומר שעובר בלא תחמוד ,ובפרט לסברת החנוך שהוא לתא דגול ,אמנם בשם
הגרי״פ בביאורו לסה״ט לרס״ג ל״ת רעא כתב שאינו עובר בשביל חבירו (לענ״ד אינו דומה ,שהמחבר
דן כשחומר חפץ כדי ליתנו לחבירו ,ובזה מסתבר שעובר דמאי נ״מ לאחו מטרה חומד ,שהרי גם כמתנה
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לג

תתאוהוכט) ,הרי שהמתאוה עובר בלאו אחד ,והקונה דבר שהתאוה בהפצר שהפציר בבעלים
עובר בשני לאוין ,ואם גזלו עובר בג׳ לאוין (ל).

יב.

,

גם ספק גזל אסור (לא) ,ומ״מ מצינו בספק ממון שמותר להחזיק בו (לב) ,ויש מתירים

לחבירו נהנה ,ואילו הגרי״ם שם כתב שהמשתדל שימכור לחבירו אין בו משום תימור ,ובזה נראין
עוד כתב
דבריו) ,וכתב שהחומד חפץ עבור בני ביתו הסמוכים על שלחנו ,ה״ז כחומר לעצמו.
שאיסור חימוד אינו דוקא במכירה ,דה״ה בשאלה ושכירות עובר .ועי׳ שד״ח כללים מערכת הל׳ כלל
בסימן מו העלה שגם בחפץ של שותפות עובר ,אמנם כשותפות ישראל
קל דנראה דלא פסיקא ליה.
ועכו״ם ,כיון שבשל עכו״ם אין איסור חימוד ,דכתיב רעך ,אפשר שגם בשותפות עכו״ם אינו עובר גם
ובסימן מז דן בשותף משל חבירו אם עובר ,ונשאר בצ״ע .אמנם בדין גור או
על חלק הישראל.
אגוד ,כתב בשם שו״ת משפטים ישרים ח״א סימן סט שאינו עובר ,ומסתפק שם בכה״ג כשאינם שותפים,
אלא שרוצה שחבירו ימכור לו שלו ,או שהוא יקנה של חבירו .והוא לתועלת שניהם (ולפימ״ש לעיל
בשם השל״ה שגם בחליפין עובר ,צ״ע) .מה שק בסימן מח :דין לא תחמוד בשל עכו״ם .עי׳ לעיל
ובסימן מט מביא דברי הדרך פיקודיך מצוה לח חלק הדיבור שאפילו
הערה ג מדברי האחרונים.
אינו חומד ליקח משל חבירו ,אלא חומד שיהיה לו חפץ כוה שביד חבירו .עובר משום לא תחמוד,
והוכיח כן מדברי הזוה״ק בהא דלא תחמוד דהתיר חימודא דאורייתא ,אע׳׳פ שאינו מחסר משל חבירו,
וגם מדברי המלבי״ם משמע שאפילו חומד להיות עשיר כחבירו עובר .ונדחק בדבריהם ,שמדברי הרמב״ם
והשו״ע משמע שאינו עובר עד שיעשה מעשה קנין ,ומצדד לומר בדעתם ,רכל מעשה השתדלות מיקרי
בסימן נ דן אם המוכר עובר בלפני עור כשמוכר לו החפץ שחמר ,ומביא בשם
מעשה לענין זה.
שו״ת שערי ריעה ח "א סימן קמט שדעתו נוטה שעובר ,ונשאר בצ״ע ,ומדברי המנ״ח מצוה לח משמע
שרק הלוקח עובר ,שמיישב בזה למה לא נימא בדה כל מילתא דעביר רחמנא וכו׳ ,ומשמע שגם משום
לפני עור אינו עוכר ,ועיי״ש שנדחק ליישב דבריו ,ועי׳ פרק י הערה א שאפשר שאף כשמתכוין למחול
(כט) שו״ע שם ,ובסעיף יא העתיק לשון הרמב״ם שכתב ,התאוה
לו .עובר משום לפני עור ,עיי״ש.
מביאה לידי חימוד וההימור מביא לירי גזל ,שאם לא רצו הבעלים למכור לו וכו׳ יבא לידי גזל ,ואם
עמדו הבעלים לפניו להציל ממונם ,או מנעוהו מלגזול ,יבא לירי שפיכות דמים ,צא ולמד ממעשה
אחאב ונבות ,ע״כ .ומדברי הרמב״ם והשו״ע משמע שבלא תתאוה עובר אף כשלא עשה מעשה קנין,
ובמנח״ם הביא בשם הסמ״ג שחולק וסובר שגם בלא תתאוה אינו עובר רק כשעשה מעשה ,וכתב
שמדברי הזוה״ק פ׳ ואתחנן משמע כדעת הרמב״ם והשו״ע ,ועי׳ שד״ח כללים מערכת הל׳ ,ועי׳ עוד
(ל) שו״ע שם ,והגרי״פ בביאורו לסה״מ לרס״ג
כשל״ה חלק תורה שבכתב ס׳ ואתחנן מ״ש בענין זה.
ל״ת רעא כתב רמה שמוכח מדברי הרמב״ם שבכל גזילה עובר משום לא תחמוד ,לכאורה מכמה מקומות
לא מוכח כן ,ומסיק בשיטת שאר פוסקים לחלק .שאם כוונתו לגוף החפץ ולא לדמיו ,אין כאן אלא לא
תחמוד ואם כוונתו רק לדמי החפץ ,אין כאן אלא לא תגזול (צ״ע אמאי לא שייך לא תחמוד בדמים,
והרי כל אשר לרעך כתיב) ,ואם חומד החפץ וגם אינו רוצה לשלם דמיו ,ודאי שעובר בשניהם ,ומצדד
לומר שגם דעת הרמב״ם כן ,וכתב עוד שאם נתן הדמים בע״כ של בעלים ,והבעלים לא רצה לזכות
בהם ,עובר גם משום לא תגזול ,עיי״ש ,וכשו״ע הרב ה׳ גזילה סעיף ה השמיט הסיפא שאם גזל עובר
בג׳ לאוין ,וצ״ע.
(לא) שו״ת מהרש״ם ח״א סימן קנא .כדאיתא בב״ק (דף צט) מנעך מספק גזל ,ומדייק כן גם מדברי
הרמ״א בסימן שנח סעיף יב בשם המ״מ (דמשמע דדוקא בשנוי החוזר מותר בספק גניבה) ,ומ״ש
התומים דספק גול מותר (עי׳ להלן) היינו באתי לידיה בהיתרא ,משא״ב לעשות מעשה ,חייב לפרוש
מכל ספק ,וע״ו נאמר ויראת מאלקיך ,וכ׳׳כ בח״ב סימן רכד אות יא (וכתב שם דאף שאין מוציאין ממון

פתחי חושן  -גניבה והונאה בלויא ,יעקב ישעיה עמוד מס (75הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

»
לד

פתחי

פרק א

חושן

אפילו לתפוס מיד חבירו דבר שיש לו עליו ספק תביעה (לג).

יג .ממון חבירו שנתערב בשלו אינו בטל ברוב ,וי״א שמ״מ זכה בגוף הדבר ואינו חייב אלא
דמיו (לי).

אפילו בס״ס נראה ברור דעכ״ם לצי״ש חייב) ,והיינו כשיש ספק אם בא לידו בהיתרא ,ועי׳ להלן ברין
ממון שיש לו עליו ספק תביעה ,ושאני התם שיש ספק שמא הוא שלו ,והמהרש״ם איירי כשודאי אינו
שלו ,וצ״ע .ובכסף הקדשים סימן שנט כתב שספק גזל מותר מן התורה ורק מדרבנן אסור ,ואפשר שגם
(לב) כמו שאמרו חז״ל המוציא מחבירו עליו
הכסף הקדשים איירי כשבא לירו בהיתר ,ועי׳ להלן.
הראיה (עי׳ שו״ת חק״ל חו׳׳מ ח״א סימן קמ שרן אם עכו״ם יש לו דין מוחזק בספק ממון) ,ועי׳ בדיני
הלואה פרק ב סעיף ל ובהערות שם בדין חיוב לצי״ש בספק ממון ,ועי׳ טבעה״ח סימן רצ< ובד״ג כלל
בכנה״ג סוף סימן כה כתב בשם
ט הביא כמה פרטים בדין א״י אם נתחייבתי או א״י אם פרעתיך.
הר״י בסאן שהקשה אמאי אמרינן ספק ממון לקולא ,והרי גזל אסור מן התורה ויש להחמיר גם בספק
גזל ,ותירץ דכיון שגם אצל השני הוא ספק גזל אין מוציאין מידו ,והתומים בקיצור תקפו כהן סעיף
כג כתב שלא אסרה תורה אלא גול ודאי ולא ספק גזל כשהוא בידו ,עיי״ש ,ובשו״ת שבו״י ח״א סימן
נא כתב עור לתרץ רשאני איסור גול שישנו בחזרה ,משא״ב שאר איסורים ,ועוד רגבי ממון אינו עושה
האיסור רק בשב ואל תעשה ,משא״כ לעשות מעשה .ובשו״ת הרי״מ או״וז סימן ה כתב לתרץ שלכן
מותר להחזיק כספק ממון משום שאינו צריך להפסיד ספק ממון שלו מכח ספק ממק של תכירו ,וכיון
שאינו תופס לשם גזל אלא עד שיתברר של מי הוא .אין כאן אפילו ספק גזל ,ולסברת השבו״י והרי״מ
יש להסתפק אם מותר לכתחלה לתפוס ,ועי׳ שו״ת שו״מ מהדו״ק ח״ג סימן כא בדין ספק בהשגת גבול,
(לג) הש״ך בתקפו כהן סימן קח הביא כשם היש״ש בפ׳ כיצד
והבאתי דבריו בפרק ט הערה ב.
הרגל סימן ה שאינו מועל תפיסה אלא בגוף הדבר שיש בו הספק ,אבל כשתפס בדבר אחר ה״ז גזלן,
והש״ך שם האריך לחלוק וסובר שבספיקא דדינא או בספק בשטר וכיוצא בזה שאינו עומד להתברר
אפילו בב״ד ,ה״ז כבמקום פסירא רעביר דינא לנפשיה ,ומותר אפילו לכתחלה לתפוס ,ועי׳ לעיל.
והאחרונים האריכו בדיני תפיסה וכן בדין טענת קים לי ,ובעיקר בכנה״ג סימן כה ובתקסו כהן והחיבורים
והאחרונים האריכו גם
שנתחברו על דיני תפיסה וגם במקומות מפוזרים ואין כאן מקום להאריך.
בדיני תפיסה כשיש חיוב לצי״ש וכן במקום שהוא פטור מרין קם ליה בדרבה מיניה ,וכן תפיסה בקנס
בזמה״ז .וכן בגרמא וגרמי ,וקצת מדבריהם יובאו בע״ה במקומם.
(לד) עי׳ נה״מ סימן רכט סק״א שהאריך בזה וכן נראה מסקנתו להלכה ,שמה שאמרו ממון אינו בטל
אינו אלא לענק בעלות הממון ,אבל הבעלות שבגוף החפץ בטל ,ולדבריו ממק הפקר שנתערב בשלו,
אף במקום שאינו זוכה מדין זכיה מהפקר ,מ״מ זכה בגוף החפץ מדין ביטול ,וכיון שהוא הפקר ואין
לו בעלים זכה גם בבעלות הממון ,עיי״ש היטב ,ועי׳ בטבעה״ת מ״ש בביאור דבריו .ובמנחת פתים סימן
קכח כתב שגם הפנ״י סוכר כהנה״מ ,וכתב שחייב ליתן לו רמים אף אם נאמר רממונא בטל ,משום דוה
נהנה וזה חסר ,והמנת״פ דחה דבריו עפ״י דברי הש״ך בסימן שצא סק״ב שכל שממונו נהנה בלא מעשה
אינו חייב עבור הנאתו (עי׳ פרק ח מדברי האחרונים) ,וע״ב העלה שלמסקנא דממון אינו בטל יש לו
חלק בגוף התערובת ולא סגי בדמים .אלא שהוקשה לו מדברי רש״י בבכורות דף בב בדין סאה תרומה
שנפלה במאה חולין רסגי בנתינת דמים ,וכן משמע בתום׳ שם ,וכיון דממון אינו בטל הרי יש לשבט
חלק בגוף התערובת .ותירץ דממק שאין לו תובעים שפיר בטל ברוב .אבל דמים חייב ליתן מן התורה
וביו״ד סימן קם כתב המנח״ם בשם
מדין משתרשי ,כמו באנס המלך גרנו .ועי׳ פרק ח הערה ו.
הגר״ב פרנקל בספר עטרת חכמים בם׳ לולב הגזול עפ״י דברי התוס׳ במעילה דף כא דאיסורא שבממון
בטל ברוב (עי׳ מנ״ח מצוה יא בדין תערובת חמץ בשל אחרים) ,ה״נ לאו דלא תגזול בטל גבי ממון
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א] א> שלא לחמוד דכתיב (שמות כ> לא תחמוד .ואף על גב דאמרינן במכילתין ג] יכול
בדברים תלמוד לומר (דברים  )»< 0ולקחת לך מה להלן מעשה אף כאן מעשה ב> מכל מקום
נראה שאף בלב אסור אך ג)אינו נגמר להתחייב עליו עד שיעשה מעשה.
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הגהות חדשות
(א)

ולקחת לך .גני צפוי ע״ז דעונר אס לקת דוקא:

צביון העמודים
דאין לוקין ע״ז משוס דהוי לאו שאין בו מעשה ,עיי״ש.
אבל הסמ״ג ורבינו ז״ל דמפרשי דהאזהרה בזה היא
שלא לעשות מצוה כדי לראות אס יקבל השכר התלוי
בה ,א״כ לא מיקרי מקיים מצוה וכמש״נ .ולפ״ז יש
לומר דזה שפיר מקרי לאו שיש בו מעפה ולוקק עליו.
ובזה מתבאר מאי דדייק מהר״י מקרעמעניץ ז״ל בביאורו
לסמ״ג מלשון הסמ״ג לאוין ה׳ ,דהסמ״ג ס״ל דלוקין
על לאו זה דלא תנסו ,עיי״ש .והיינו ע״כ משום דהוי
לאו שיש בו מעשה .ומי׳ בדינא דתיי שם ,שהביא דרבינו
ז״ל כתב דאין לוקין על לאו זה דהוי לאו שאין בו
מעשה ,עיי״ש .ולפנינו ליתא בדברי רבינו ז״ל .ולפמ״ש
הרי אדרבה למאי דרכינו ז״ל ס״ל בפירושא דאזהרה
זו ,הוי לאו שיש בו מעשה ולוקין עציו .ואולי י״ל
דאף דלא מיקרי עושה מצוה ,כיון דאין דעתו אנא
בכדי לברר אם יקבל השכר ,מ״מ מעשה עבירה ג״כ
לא הוי ,שהרי אין איסור בעשיית דבר זה ,ואדרבה
גם מצוה יש בזה ,אלא פעולת הדבר מתוך מחשבה

&נ כוונת נסיון ה׳ הוא דנאסר .ומש״ה שפיר מקרי
לאו שאין בו מעפה ואין לוקין ע״ז .ומש״ה חשיב נה
רבינו ז״ל כאן בין המצות התלויות בלב ,שהאיסור הוא
עשיית מצוה מתוך מחשבת איסור .ומ״מ לא שייך למצות
אהבת ה׳ ,לקיים מצית מתוך אהבתו ית׳ ,כיון דאי
לאו בכדי לברר הדבר לא היה עושה דבר זה ,וכמש״נ.
ועדיין צ״ע בזה:
והנה בדינא דחיי שם הקשה לדעת הסמ״ג ורבינו ז״ל,
מהא דבסיפיה דהך קרא כתיב כאשר נסיתם
במסה ,ור״ל דאיסורא דלא תנסו הוא כמו הנסיון
במסה ,ופי׳ רפ״י ז״ל דר״ל מקום הנקרא מסה ,שאמרו
שם היש ה׳ בקרבנו אם אין ,והיינו אס נבואת משה
רבינו להוציא את ישראל ממצרים היא מפי הקב״ה
או מפי עצמו עשה כן ,וע״ז קאי האזהרה דלא תנסו,
והיינו כהרמב״ם ז״< עכ״ד ועיי״ש מה שתירץ בזה.
ונראה די״ל דהסמ״ג ורבינו ז״ל מפרשי לקרא דכאשר
נסיתם במסה כתרגום יונתן בן עוזיאל ,שכתב וז״ל,
עמי בנ״י הוו זהירין דלא תנסון ית ה׳ אלקכון היכמא
דנסיתון בעשרתי נסיונין ,עכ״ל עיי״ש .והיינו ,דקאי
אכל עשרה הנסיונות שניסו בנ״י במדבר את ה׳ .וזה
קאי כלפי הקב״ה שאסור לנסותו בשום נסיון ,וגם
נסיון בקיום המצות מכלל זה ,ולא קאי כלפי הנביא.
ואף דגם גסיון זה של מקום הנקרא מסה שאמרו היש
ה' בקרבנו נכלל בעפר הנסיונות ,מ״מ עיקרן היו כלפי

הקב״ה .וזהו שהוזהרנו עליו בהך קרא דלא תנסו .ועוד
י״ל דהסמ״ג ורבינו ז״ל מפרשי לקרא דכאשר נסיתם
במסה ,כמו שמפרש רבינו בחיי ז״ל ,דס״ל ג״כ דאזהרת
קרא דלא תנסו אתי לנסיון בקיום המצות .וכתב וז״ל,
ואמר כאשר נסיתם במסה ,כי כן נסוהו ישראל ברפידים
בבקשת המיס ואמרו היש ה׳ בקרבנו אם אין ,וכתיב
על ריב בני ישראל ועל נסותס אח ה׳ ,הנסיון היה שאם
יתן להם מים ילכו אחריו ואם נא יתן לא ילכו אחריו
כו׳ ,והנה זו היתה עבודה מסופקת אין בו שנמות כלל
ולכך אסר הכתוב בכאן הנסיון כי׳ ,עכ״נ עיי״ש:
.
א) שלא לחמוד .ענין החמדה מהו לשיטת רבינו ז״ל
וגם שיטתו לענין מנין המצות ,יתבאר בס״ד
בהמשך הדברים על סדר דבריו ז״ל בסימן זה.
ב) מ״ט נראה שאף בלב אפור .מדמפרש ואזיל אבל
אינו נגמר להתחייב עליו עד שיעשה מעפה,
ור״ל דעיקר האיסור הוא ההפתדנות להשיג הדבר ,א״כ
מה שכתב כאן שאף בלב אסור ,ע״כ דר״ל שאסור
מדין מצי שיעור ,דההחלטה בלב הוי חלק מפעולת
."....ההשתדלות .והרמב״ם ז״ל ס״ל דיש בזה שני לאוין
נפרדים ,חדא על ההחלטה בלב מקרא דלא תתאוה
ל״ת רס״ו ,ומדא על ההשתדלות להשיג הדבר מקרא
דלא תחמוד ל״ת רס״ה ,עיי״ש .אבל רבינו ז״ל הרי
כתב בסמוך וז״ל ,ונראה דלא תחמוד ולא תתאוה הכל
אמד הוא וכפל מלה הוא ,עכ״ל .וע״כ דחרווייהו
אההשתדלות קאי ,וכדמייתי מדרשת המכילתא יכול
בדברים ת״ל ולקחת לך מה להלן מעשה אף כאן מעשה,
והיינו ההשתדלות .וא״כ מה שכתב תחלה שאף בלב
אסור ,ע״כ דמדין חצי שיעור אתי עלה .והא דהוצרך
להשמיענו זה ,י״ל מפום דהו״א דכיון דהאיסור הוא
ההשתדלות ,א״כ החלטת הלב לא שייך כלל להאיסור,
וכשאר החלטה לעשות עבירה ,דלא שייך שיהיה לזה
דין חצי שיעור מגוף העבירה .ולזה אשמעינן דלענין
לאו דלא תחמוד אינו כן ,אלא גם בלב אסור משום
ליתא דהך איסורא ,דהחלטת הלב הוי מלק מגוף העבירה.
וממילא יש לזה דין חצי שיעור .וטעמא דמילתא י״ל,
דדייק לה ממאי דנקט לה קרא להך איסורא בלשון תאוה
וחמדה ,לומר דאף דדרשינן גז״ש דהיינו במעשה ,מ״מ
התחלת האיסור הוא מן הלב ,שבהחלטת הלב לעשות כן
כבר עבר על מלק מן האיסור הזה:
ג) אינו נגמר להתחייב .מלשון זה משמע דרבינו ז״ל
ס״ל דיש מלקות אלאו זה דלא תחמוד .דאל״ה
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צביון העמודים
היה צריך לדייק ולכתוב אינו נגמר איסורו כו׳ .ומדכתב
אינו נגמר להתחייב ,משמע דס״ל דיש בלאו זה גמר
גם לענין חיוב עונש מלקות .ולא כן דעת שאר הראשונים
ז״ל ,וכמו שיתבאר בס״ד ,ומתוך כך יתבאר גס דעת
רבינו ז״ל .ונקדים דעת הרמב״ס ז״ל ,דבהל׳ גזלה פ״א
ה״ט כתב וז״ל ,ואין לוקין על לאו זה מפני שאין בו
מעשה ,עכ״ל .וכתב הראב״ד ז״ל בהשגות וז״ל ,א״א
לא ראיתי תימה גדול מזה ,והיכן מעשה גדול מנטילת
החפץ ,אבל הול״ל מפני שהוא חייב בתשלומין ,שהרי
הוא כגזלן שחייב להשיב את הגזלה ,ולפיכך אינו לוקה,
וגם זה חייב להשיב החפץ לבעלים ,עכ״ל .וכתב המ״מ
וז״ל ,הלך הרב המשיג לשיטתו שכתב שאם אמר רוצה
אני המוכר שהלוקח פטור ,אבל דעת רבינו [הרמב״ם]
ז״ל שהאיסור אף ברצון המוכר הוא ,וע״כ כתב שאין
בו מעשה ,אלא שנטילת החפץ ברצון המוכר הוא נעשה,
אבל ההשתדלות אשר השתדל כדי לרצותו הוא האיסור
'ונגמר בשעת המקח ,ובהשתדלות לא היה מעשה ,ולכך
לא נתן טעם לפי שהוא חייב להחזיר החפץ ,שכיון
שברצון המוכר נעשה אין כאן חיוב השבה ,עכ״ל עיי״ש.
ותפסו האחרונים ז״ל ,דהמ״מ מפרש דהרמב״ס ז״ל
יהיב טעמא להיכא דאמר המוכר רוצה אני דאז לא
ניתן להשבון ,ובזה איכא עעמא לפעור מן המלקות,
משום דהוי לאו שאין בו מעשה ,דהא הלקיחה הוי
ברצון הבעלים .ומתוך כך הקשה במנ״ח מצוה ל״ח,
דכיון דהטעם שכתב הרמב״ם ז״ל הוא דוקא באומר
רוצה אני ,א״כ איך מספיק לו טעם זה ,כיון דהרמב״ם
ז״ל מודה דאף בלא אמר רוצה אני דאין המקח קיים ג״כ
עוברע״ז ,ואפי׳ בגוזל את חבירו כתב שם בהי״ב דעובר בג׳
לאוין דהיינו בלאו דלא תחמוד ג״כ ,וע״ז ליכא מאן דפליג
דגם בלא דמי עובר בל״ת ,א״כ בגוזל יש בו מעשה,
ואמאי אין לוקה על הלאו דלא תחמוד בגוזל או בלא
ןאמר רוצה אני ,וע״כ צ״ל דבכה״ג דלא קנה החפץ
אין לוקין משום דניתן להשבון ,והיה צריך הרמב״ם ז״ל
לכתוב שני הטעמים ,מפני שאין בו מעשה ומשום דניתן
להשבון ,דזה מספיק על שני חלקי הלאוין ,עכ״ד
עיי״ש שהאריך בזה .וכן הקשה הגר״י פרלא ז״ל ל״ת
רע״א עיי״ש:
והנראה בס״ד ,דבאמת להרמב״ם ז׳׳ל מספיק טעמא
דלאו שאין בו מעשה לפוטרו ממלקות לשני
חלקי הלאו ,ולזה נתכוין גס המ״מ וכמו שיתבאר בס״ד.
דבאמת אפי׳ כשלא אמר רוצה אני ,ג״כ הרי אין
האיסור עצם הלקיחה ,אלא האיסור הוא רק ההשתדלות
להשיג את הדבר .והא דאי׳ במכילתא דבעינן מעשה
הלקיחה ,אין זה אלא לפרש שיעור מדת ההשתדלות,
שהוא גובל עם המעשה ,ור״ל השתדלות כזו שבאה
לאחריה המעשה .ואם השתדל בדבר הרבה ולא הועיל
לו ולא השיג את הדבר ,לא עבר על כל שיעור העבירה,
והוי כחצי שיעור ,וכמו שנתבאר באות הקודם ,עיי״ש.
אבל עצם מעשה הלקיחה לא הוי מכלל הלאו דלא

תחמוד ,אלא תלוי בהסכמת הבעלים ,שאס אינו מתרצה
לבסוף הוי גזל ,ואס מתרצה הוי מכירה .ומש״ה לא
הוי גאו זה ניתן להשבון ,דזה שייך רק על מעשה
הלקיחה ,להחזיר מה שלקח ,ועצם הלקיחה הא לא
הוי בכלל הלאו דלא תחמוד וכמש״נ .ובזה מתבארין
דברי המ״מ שם בטעמא דהרמב״ם ז״ל שכתב שאין
בו מעשה ,וכתב המ״מ משום דהאיסור אף ברצון המוכר
הוא ,ומש״ה אין בו מעשה לפי שנטילת החפץ ברצון
המוכר הוא נעשה ,אבל ההשתדלות אשר השתדל כדי
לרצותו הוא האיסור ונגמר בשעת המקח ,ובהשתדלות
לא היה מעשה ,עכ״ד .ור״ל דמתוך כך נוכל ללמוד
דאף היכא דלא אמר רוצה אני ג״כ ליכא שיעור אחר
להעבירה ,שאין הלקיחה מכלל העבירה ,אלא רק
ההשתדלות להשגת הדבר ,ואין מעשה הלקיחה מצטרף
עם האיסור ,לשויה לאו שיש בו מעשה .ולכך לא נתן
הרמב״ם ז״ל טעם שהוא חייב להחזיר החפץ ,דהיכא
דאמר רוצה אני אין כאן חיוב השבה ,והיכא דלא אמר
רוצה אני הרי-־ג״כ אין ההשבה על עבירת הלאו דלא
תחמוד ,אלא על הלאו דלא תגזול ,ולא הוי לאו דלא
תחמוד ניתן להשבון:
והנה במנ״ח שם הקשה עוד ע״פ ההנחה הנ״ל ,שכתב
דנדעת הרמב״ם ז״ל בגזל ויש בו מעשה ע״כ
צ״ל דהא דלא לקי משוס דניתן להשבון ,ובגזל עיקר
הטעם הוא משוס דניתק לעשה דוהשיב את הגזלה,
ועפ״ז האריך בקושיא ,עיי״ש .אבל לפמ״ש לק״מ ,אחרי
דהרמב״ם ז״ל לא צריך כלל לטעמא דניתן להשבון ,וגם
לא שייך לדידיה טעם זה ,דהלקיחה שהוזכרה במכילתא
שם היא רק לפרש שיעור האיסור דלא תחמוד ,ולא
מעצם גוף האיסור ,והוי האיסור לאו שאין בו מעשה.
וממילא גם לא הוי לאו שניתן להשבון ,דמה שהוא
מגוף האיסור לא שייך בו להחזיר .וגם לאו הניתק
לעשה לא הוי מהך טעמא גופא ,דהעשה אינה אלא
על עצם הלקיחה ,להשיב את הגזלה ,וזה לא הוי בכלל
אזהרת לא תחמוד ,וכמש״נ:
ובדעת הראב״ד ז״ל צ״ל ,דס״ל בכוונת המכילתא כפשוטו,
דגם מעשה הלקיחה הוי חלק מאיסור לא
תחמוד ,דר״ל דלקיחה מתוך חמדה אסרה תורה .ובזה
נחלק מלאו דלא תגזול ,שבא לאסור לקיחה אפי׳ בלי
חמדה .וזהו שכתב דהלאו דלא תחמוד הוא דוקא
היכא דלא אמר רוצה אני ,דאי אמר רוצה אני א״א
לחייב על הלקיחה .ומש״ה שפיר כתב דהוי לאו שיש
בו מעשה ,דהיינו הלקיחה .ומ״מ אינו לוקה מטעמא
אחרינא ,דהוי לאו שניתן להשבון ,דמה שלקח באיסור
נצטוה להשיב:
והנראה להוכיח דגם התום׳ ס״ל כדעת הרמב״ם ז״ל,
וכמו שיתבאר בס״ד .דהנה התום׳ בב״מ דף
ה׳ ע״ב כתבו ,וז״ל בד״ה בלא דמי משמע להו ,וא״ת
תיפוק ליה מלא תגזול וי״ל לעבור עליו בשני לאוין,
עכ״ל עיי״ש .וקשה לי ,דלהלן שם דף ס״א ע״א אי׳,
אלא
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אלא לאו בגזל למה לי ,ומשני לכובש שכר שכיר ,ופריך
כובש שכר שכיר בהדיא כתיב ביה לא תעשוק שכיר
עני ואביון ,ומשני לעבור עליו בשני לאוין ,ע״כ .וכתבו
התוס׳ וז״ל בד״ה לעבור עליו בשני לאוין ,וא״ת ולוקמיה
בגזל גופיה ולעבור עליו בשני לאוין ,וי״ל משום דלא
לקי אלאו דגזל משום דניתק לעשה ,אבל כי מוקמינן
אכובש פכר שכיר באס אינו ענין לקי שפיר ,עכ״ל
עיי״ש .ומבואר דהתום׳ ס״ל דלא שייך לומר לעבור
עליו בשני לאוין אלא דוקא היכא דאיכא מלקות ע״ז,
דאז יש נפ״מ בריבוי הלאוין לענין דלילקי פנים ,אבל
היכא דאין לוקין הרי ליכא נפ״מ בריבוי הלאוין .ועי׳
בחי׳ מהרש״א ומהר״ם ז״ל שם .וא״כ מאי מתרצי התום׳
בדף ה׳ שם אהא דהקשו תיפוק ליה מלא תגזול ,ומתרצי
לעבור עליו בשני לאוין ,הא אלאו דלא תגזול ליכא
מלקות .ואי הלאו דלא תחמוד הוי בדלא יהיב דמי,
א״כ גם לאו זה הוי לאו הניתן להשבון ואין לוקין
עליו ,וכמש״כ הראב״ד ז״ל .ואין לומר דהתוס׳ מפרשי
בלא דמי משמע להו והאמת אינו כן ,ובדיהיב דמי
נמי איכא לאו דלא תחמוד ,ואינו ניתן להשבון ולוקין
ע״ז ,וא״כ יש נפ״מ לדינא בהוספת הלאו דלא תחמוד
לענין מלקות .זה אינו ,דא״כ מה הוצרכו התום׳ לתרץ
לעבור עליו בשני לאוין ,הו״ל לתרץ בפשיעות דלאו דלא
תחמוד איצטריך בדיהיב דמי דאז ליכא לאו דלא תגזול.
ובאמת מתוך זה גופא הוכיח בחי׳ מהרש״א ז׳< דצ״ל
דהתוס׳ מפרשי הך דבלא דמי משמע להו דגם כך הוא
האמת ,אבל בדיהיב דמי ליכא לאו דלא תחמוד ,עיי״ש,
וע״ע בחי׳ מהר״ס שיף ז״ל .ובדלא יהיב דמי הא ניתן
לאו דלא תחמוד להפבון ,כמו לאו דלא תגזול ,ואתרווייהו
אין לוקין .וא״כ הדרא קושיא ,הא ליכא נפ״מ בריבוי
הלאוין כיון דאין לוקין עליהם ,ומאי מתרצי התום׳
לעבור עליו בשני לאוין:
!והנראה בס״ד ,דהא דכתבו התום׳ בדף ס״א שם,
דלא אמרינן לעבור עליו בשני לאוין אלא
היכא דאית בהו מלקות ,דזה דוקא היכא דשני הלאוין
קיימי אפעולה אחת ,כגון הכובש שכר שכיר ,דעצם
מה שמעכב את השכר הוי עבירה דלא תעשוק ועבירה
דלא תגזול .ומש״ה כל דליכא מלקות לא הוסיף לנו
הכתוב מידי .אבל היכא דחפצא דהאיסוריס הם על
שני דברים וכל חדא לחודא קאי ,תו אף דהם נפגשים
יחד ,מ״מ הרי הכתוב מזהיר על שני דברים נפרדים,
ורק דקרינן לזה לעבור עליו בשני לאוין ,משום דע״כ
הס נפגשים יחד .ובזה פשוע דלא חיישינן במה דאין
בהם מלקות .וה״נ הרי לאו דלא תגזול קאי על עצם
מעשה הלקיחה ,אבל לאו דלא תחמוד קאי על ההשתדלות
להשיג הדבר ,אלא דלא נגמר האיסור כשלא יהיה
לקיחה ,אבל עצם הלקיחה אינו חלק מגוף האיסור,
אלא שהאיסור גובל עם הלקיחה .וכמו שנתבאר בס״ד
בדעת הרמב״ס ז״ל:
ולדעת הראב״ד ז״ל ,דגם עצם הלקיחה הוי חלק

מגוף איסור לא תחמוד ,י״ל ■בתירוץ קושית התום׳
מלאו דלא תגזול ,דאע״ג דגם עצם הלקיחה הוי מכלל
האיסור ,מ״מ שני עניניס נפרדים הם .דלא תחמוד
קאי על לקיחה מתוך חמדה ,וההשתדלות הוי חלק
מגוף האיסור .ולא תגזול אתי לאסור לקיחה אף שלא
מתוך חמדה ,וכמפ״נ בס״ד .וכעין זה כתב בשמ״ק
לב״מ על קושית התום׳ בזה״ל ויש לתרץ דתרי גווני
גזלן ,חד כמו ויגזול דוד את החנית דנועל בחזקה ,וחד
דמפתדל עם בעליו עד שנותנו לו כר ,עכ״ל עיי״ש:
ועכ״פ יוצא לנו מזה ,דבין אם נפרש דהאיסור הוא
רק ההשתדלות והלקיחה היא רק לשיעור האיסור,
ובין אם נפרש דהאיסור הוא הלקיחה מתוך השתדלות ,אין
לוקין על לאו זה ,דלפירוש הראשון הוי לאו שאין בו מעפה,
ולפירוש השני הוי לאו שניתן להשבון וכמש״נ .וא״כ קשה
לדעת רבינו ז״ל ,שדייקנו מלשונו דס״ל דאיכא מלקות אלאו
זה דלא תחמוד ,דממנ״פ איך לוקין ע״ז:
והנראה ,די״ל דרכינו ז״ל ס״ל בהדא כהרמב״ם ז״ל,
דאפי׳ באומר רוצה אני ג״כ עבר אלאו זה,
דהאיסור הוא רק ההשתדלות ,וממילא לא הוי ניתן
להשבון ,וכמפ״נ .ומ״מ ס״ל דהוי לאו שיש בו מעשה
מטעמא אחרינא ,מפום דס״ל דאיכא הכא הגדר דבדיבורו
קעביד מעשה ,פהשתדלותו והפצרותיו פועלות להשיג
את הדבר .וכדאי׳ בתמורה דף ג׳ ע״ב ,כל ל״ת שבתורה
עשה בו מעשה לוקה לא עשה בו מעשה פעור ,חוץ
מנשבע ומימר ומקלל את חבירו בשם ,אע״פ שלא עשה
מעשה חייב ,א״ל ר׳ יוחנן לתנא לא תיתני מימר
דבדיבורא קעביד מעשה ,ע״כ עיי״ש .ואף דחלות הקדושה
על התמורה אינה באה מכח האדם הממיר אלא מדין
התורה הוא ,וכמו שיתבאר בס״ד בהמשך הדברים,
מ״מ כיון דמוזהר על דיבור זה ,וגם גורם שהתורה
תתן קדושה על התמורה ,הוי כאילו איהו קעביד המעשה,
דהא בהכרח הוא שתחול הקדושה לאחר דיבורו .ומש״ה
יש לזה דין לאו שיש בו מעשה ולוקה .וה״נ אף דעצם
מעשה הלקיחה לא הוי מכלל האיסור ,וכמש״נ בס״ד,
מ״מ כיון דדיבורו דהיינו השתדלויותיו והפצרותיו פועלות
לו שיפיג את הדבר ,הוי כאילו עביר מעשה בעצם
האיסור ,ולוקה .והיכא דלא אמר רוצה אני ועבר ג״כ על
לאו זה ,והתם ניתן להפבון ,מ״מ גם בכה״ג איכא מלקות,
כיון דס״ל דהאיסור אינו הלקיחה מתוך השתדלות ,אלא
עצם ההשתדלות הוא האיסור ,והלקיחה היא רק לשיעור
האיסור במדת ההשתדלות ואינה מגוף האיסור .וא״כ מאי
דניתן להשבון ,אינו מפום לאו דלא תחמוד אלא משום
לאו דלא תגזול ,ומש״ה שפיר לוקה על לאו דלא תחמוד,
וכמש״נ בס״ד לדעת הרמב״ם ז״ל ,דלהכי הוצרך לטעם
דאינו לוקה משום דאין בו מעשה .ומבינו ז״ל ס״ל דהוי
לאו שיש בו מעשה ולוקה וכמש״ג:
אך לפ״ז הדרא קושיא על הרמב״ם ז״ל ,שכתב דאין
לוקין על לאו זה מפני שאין בו מעשה ,ואמאי
לא נימא דלוקה משום דבדיבורו קעביד מעשה .והנראה
בס״ד
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בס״ד ,דהרמב״ס ז״ל ס״ל דיש נפ״מ איך הוי חלות
המעשה הבא מהדיבור ,וכדיתבאר .דהנה בהל׳ תמורה
פ״א ה״א כתב וז״ל ,מפי השמועה למדו ,דאך דליכא
מעשה בתמורה מ׳׳מ לוקה ,עכ״ל .ותמה בכ״מ ,דהא
אמרי׳ בגמ׳ דאמר ר״י נתנא לא תתני ממיר דבדיבורו
עביד מעשה ,וא״כ איך כתב הרמב״ס ז״ל דלאו שאין
בו מעשה הוא ,ולא חש לדר״י ,ונשאר בתימה ,עיי״ש.
ובמ״מ פי״ג מהל׳ שכירות ה״ב ג׳׳כ נדחק בזה ,עיי״ש.
ועי׳ בלח״מ שם .וצ״ל דהרמב״ס ז״ל ס״ל דסתמא דגמ׳
לית להו הא דר״י ,אלא כל דליכא מעשה ממש בעצם
העבירה נא לקי .ומש״ה בממיר דלקי ,ע״כ דחידוש
הואע אך קשה ,מהא דבהל׳ אישורי המזבח פ״א ה״ב
כתב וז״ל ,וכל המקדיש בהמה שיש בה מום לגבי
המזבח עובר בל״ת ולוקה על הקדשו כו׳ ,אפי׳ הקדישו
לדמי [ולנוש׳ הכ״מ לדמי נשכים] נוקה שבזיון קדשים
הוא ,עכ״ל כניי״ש .וכתב בש׳ החינוך מצוה רפ״ה וז״ל,
ומן הנראה שלא יהיה בזה מלקות לפי שאין בו מעשה,
אבל ראיתי הרמב״ם ז״ל כתב שהמקדיש בע״מ לוקה,
ואולי יעשה כמימר שיש בו מנקות ואע״פ שאין בו
מעשה שזה וזה הקדש הוא כף ,עכ״ל עיי״ש .וצריך
ביאור ,דאי אמקדיש בע״מ למזבח קאי ,דבכה״ג לא
חל ההקדש כדאי׳ בתמורה דך ע״ז ע״ב ,עיי״ש ,א״כ
איזה דמיין הוא לממיר ,דהתם בממיר הא איכא שברא
דבדיבורו קעביד מעשה ,כיון דאיכא דינא דוהיה הוא
ותמורתו יהיה קדש .ואך דהרמב״ם ז״ל לית ליה הך
שברא וכמו שכתבנו ,מ״מ שמא הא דהיתה ההלכה
דהממיר לוקה הוא משוס שברא זו ,דההלכה היא
דאך דבכל מקום במאי דבדיבורו קעביד מעשה לא
מקרי לאו שיש בו מעשה ,מ״מ בתמורה מהני שברא
זו ,ולוקה .אבל במקדיש בע״מ דליכא שברא זו ,דהא
לא חל ההקדש ,פשוש דלאו שאין בו מעשה הוא ,ואיך
לוקה ע״ז .וים מאי כתב שזה וזה הקדש הוא ,הרי
0הא דלוקה בממיר הוא מפני ההלכה ,א״כ איך נוכל
לדמות לזה עוד דבר לומר דלוקה עליו ,אחרי דההלכה
לא היתה ע״ז .ואי נימא דהחינוך קאי אמקדיש בע״מ
לדמים ,דבכה״ג חל ההקדש ,כמבואר פע״ו מהל׳ מעשה
הקרבנות ה״ה ,עיי״ש .וא׳׳כ שפיר איכא בזה הגדר
דבדיבורו קפביד מעשה כמו בתמורה .אך לפ״ז קשה,
דהרי הרמב״ם ז״ל לית ליה הך סברא דבדיבורו קעביד
מעשה וכמו שכתבנו .וגס עדיין קשה ,דהרי הא דלוקה
בתמורה הוא מפני ההלכה ,ואם כן איך אפשר לדמות
לזה עוד דבר שלא נתפרשה בו ההלכה .וצ״ע דעת
החינוך בזה:
והנראה לי בס״ד בדעת הרמב״ם ז״ל ,דבאמת אית

והקדיש ,אין בזה חידוש ,דהא גם מבלעדי האיסור
היתה חלה ההקדשה ,וא״כ חנות הקדושה הוי ע״י
האדם ,שבדבורו חלה הקדושה על הבהמה והוי שפיר
לאו שיש בו מעשה .אבל גבי תמורה אינו כן ,דהא
בתחלה כתבה התורה לא ימיר אותו ,וא״כ לא נתנה
התורה כח לאדם להקדיש דבר ע״י תמורה ,ואח״כ
כתיב ואם המר ימיר אותו והיה הוא ותמורתו יהיה
קדש .וא״כ הא דחלה קדושה על בהמה השניה ,חידוש
הוא ,ואין הקדושה באה ע״י האדם אחרי דלא נתנה
לו התורה כח זה ,אלא דהתורה היא דהעילה קדושה
על התמורה .וא״כ אין הדבור עושה את חלות הקדושה,
אלא שע״י דבורו באה המעשה .ובזה ס״ל להרמב״ס
ז״ל דהוי לאו שאין בו מעשה ,אחרי דלא הדבור האסור
הוא העושה את המעשה אלא שע״י דבורו באה המעשה.
"3אלא דמ״מ לוקה משום גזה״כ בהני תלת ,נשבע ומומר
ומקלל ,דלוקה אך שאין בהם מעשה:
ובזה יתבאר מש״כ הרמב״ם ז״ל בהל׳ תמורה שם
וז״ל ,ואחד מן השותפים שהמיר או מי שהמיר
בקרבן מקרבנות הצבור ,הואיל ויש לו בהן שותפות
הר״ז לוקה ואין התמורה קודש ,עכ״ל עיי״ש .וצ״ב
הא כיון דלא חלה התמורה הרי לא קעביד מעשה,
וגם בדיבורו לא קעביד כלום ,א״כ אמאי לקי .וכבר
עמדו ע״ז המפרשים ז״ל .אבל לפמ״ש מיושב שפיר,
כיון דהא דלוקה בתמורה אינו משום דבדבורו קעביד
מעשה ,אלא רק משום גזה׳׳כ ,א״כ תו לא חיישינן
אם הקדושה על התמורה חלה או לא .ועוד הארכתי
בזה במק״א ואכ״מ:
ולפ״ז נראה ,דכל היכא דהדבר תלוי בדעת אחרים,
לא שייך לומר גביה בדבורו קעביד מעשה .וה״נ
הרי אם בעל החפץ לא היה חש להשתדלויותיו של
החומד ,ולא היה מוציא את החפץ מתחת ידו ,הרי
לא היה בזה מעשה .וא״כ לא דבורו עושה המעשה,
אלא רק ע״י דבורו בזה שבעל החפץ נכנע לדבורו
באה עי״ז המעשה .והיכא דלקח החומד בע״כ של הבעלים
ובלי הסכמתו כלל ,דמלבד הלאו דלא תגזול עבר גם על לא
תחמוד וכמש״כ הרמב״ם ז״ל שם ,ג״כ י״ל סברא זו ,דאילו
היה הבעלים מחזיק החפץ באופן שהלה לא יוכל להוציאו
מידו ,לא היה פיעל זה החומד כלום בהשתדלויותיו ,ושפיר
מקרי תלוי בדעת אחרים דלא הוי בגדר בדיבורו קעביד
מעשה אלא בגדר על ידי דבורו קעביד מעשה .ובכל
כה״ג ש״ל להרמב״ס ז״ל דהוי לאו שאין בו מעשה
ואינו לוקה:
ורבינו ז״ל דנתבאר דס״ל דאיכא מלקות אלאו דלא
תחמוד ,אינו מחלק בין בדיבורו קעביד מעשה ובין
ע״י דבורו קעביד מעשה ,וכל שמעשה מיהא באה ע״י
דבורו מקרי לאו שיש בו מעשה .וכדר׳ יוחנן דמחייב מלקות
אתמורה מהך טעמא דבדבורו קעביד מעשה ,אע״ג שאין
הדבור עושה חלות הקדושה ,אלא שע״י דבורו באה חלות
הקדושה .וה״נ בלאו דלא תחמוד כן הוא ,כיון דע״י דבורו
מיהא באה המעשה של השגת הדבר ,וכמש״נ בס״ד:
ובדיהיב
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ליה סברא זו דבדיבורו קעביד מעשה ,אלא

דזה דוקא היכא דהדבור פועל בעצם חלות המעשה,
אשר בזה יתבאר ההבדל בין מקדיש בע״מ ובין תמורה.
דהנה במקדיש בע״מ ,הרי בתחלה נתנה התורה להאדם
כח להקדיש מכל אשר לו ,ואח״כ אמרה תורה שלא
להקדיש בע״מ .וא״כ הרי הא דחלה ההקדשה כשעבר

יום ראשון

עמודי גולה (םמ״ק)

סימן יט

קעה

א] ד) ובדיהיב דמי חייב אחת ובדלא יהיב דמי ה) חייב שתים .ונראה דלא תחמוד ולא תתאוה  0הכל אחד
הוא
ציונים א] נ״מ דף ה׳  '3מכילתא פ׳ יתרו פרשה ת׳ :

צכיון העמודים

ד) ובדיהיב דמי חייב אתת .משום לא תחמוד .וכן
הוא דעת הרמב״ם ז״ל פ״א מהל׳ גזלה
ה״ע ,דאזהרה זו הוי אפי׳ בדיהיב דמי ,עיי״ש .ולא
כן דעת הסמ״ג לארין קנ״ח ,שכתב וז״ל ,וקשה לפירוש
זה שהרי בפ׳ זה בורר (סנהדרין דף כ״ה ע״ב) אומר,
דחמסן שנותן דמי אינו פסול אלא מדברי סופרים,
ויש לפרש בלא דמי משמע להו וכך הוא האמת ,עכ״ל
עיי״ש .ור״ל דביהיב דמי לא עבר כלל .ועי׳ בפי׳ מהרש״ל
ז״ל לסמ״ג שם .והתום׳ הביאו לשתי השיטות ,עי׳ ב״ק
דף ס״ב ע״א ד״ה חמסן ,וב״מ דף ה׳ ע״ב ד״ה בלא,
וסנהדרין דף כ״ה ע״ב ד״ה מעיקרא .וצ״ל בדעת רבינו
וסיעתו ז״ל ,דהך פסולא תליא בדעת האדם ,וכל דלפי
דעתו לא עבר אינו פסול מה״ת .משום דכל כה״ג הוי
כשוגג ולא מיקרי רשע ,דאי הוה משמע ליה דאפי׳
בדמי איכא איסורא לא הוה עביד .ועי׳ ב״ש אהע״ז
סי׳ כ״ח ס״ק ב׳:
ה) הייב שתים .משום לא תחמוד ומשום לא תגזול.
והנה מלשון חייב משמע דאיכא גם מלקות
ע״ז .דאי לאו הכי הו״ל למנקט עבר על שתים .וכן
לעיל בדיהיב דמי דנקט חייב אחת ,ולא נקט עבר אאחת,
מוכח דר״ל דמלקות נמי איכא בזה .ועי׳ מש״כ לעיל
אות ג׳ .ואיכא למידק ,דהא אלאו דלא תגזול ליכא
מלקות ,דהא הוי לאו שניתן להשבון .ואולי י״ל בדוחק,
דנקט לשון חייב משום לאו דלא תחמוד ,ולאו דוקא
שני חיובי מלקות ,דאינו לוקה אלא אחת ,ואיסורים
הוא דאיתנהו שתים .ורק דרצה להשמיענו חומר עבירה
דלא תחמוד שיש ע״ז גם מלקות ,מש״ה נקט לשון
ןחיוב ,וכולל גם גזילה ביחד ,להודיענו שיש בזה שתי
עבירות .אבל מלקות אה״נ דליכא אלא חדא:
ו) הכל אחד הוא וכפל מלה הוא .בפשוטו משמע
דר״ל דהוראת לשון תאוה הוא עצמו הוראת
לשון חמדה ,וכאילו בשניהם כתיב לא תתאוה או בשניהם
לא תחמוד .וכן פי׳ רש״י ז״ל עה״ת בזה״ל ,ולא תתאוה
לא תירוג ,אף הוא לשון חמדה כמו נחמד למראה
דמתרגמינן דמרגג למחזי ,עכ״ל עיי״ש .ואיכא למידק,
דבמכילתא פ׳ יתרו אי׳ שאם התאוה סופו לחמוד,
עיי״ש .ומבואר דתרי מילי נינהו .ומזה באמת יליף
הרמב״ם ז״ל בסה״מ ל״ת רס״ו למיחשבינהו בתרי במנינא,
עיי״ש .וכזה יש להעיר על הסמ״ג לאוין קנ״ח ,שהביא
לדברי הרמב״ם ז״ל והשיג עליו ומסיק בזה״ל ,אלא

החמוד והתאוה הכל אחד ,עכ״ל ,והביא להתרגום
ופי׳ רש״י ז״ל עה״ת הנ״ל .וקשה דהא במכילתא מתבאר
דתרי מילי נינהו .אך י״ל כמש״כ הרמב״ן ז״ל עה״ת
פ׳ ואתחנן בזה״ל ,וביאר כי יכנס בכלל חמדה אפי׳
התאוה ,כי אם יתאוה לגזול מחבירו דבר מכל אשר

לו ולא יוכל לעשות כן כי חבירו תקיף ממנו או שיש
במקומו אימת מלבות עובר בלאו הזה ,עכ״ל עיי״ש.
ומבואר דמפרש לתרווייהו לאזהרה אחת ,ורק דשני
הכתובים משלימין ענין המצוה .ואמנם בסה״מ לא ס״ל
הכי ,מדלא השיג על הרמב״ם ז״ל שחשיב להו בתרי
במנינא ,וע״כ דהסכים לו בזה .וכפי הנראה דחזר בו
בחדא מינייהו ,ועכ״פ בפירושו עה״ת ס״ל דחדא הוי
במנינא ,דאף דתרי מילי מנהו ,אבל לעגין מנינא אמרינן
דשני הפסוקים משלימין ענין האזהרה .והוי כמו לאו
דלא ילבש שעטנז וקרא דשעטנז לא יעלה עליך ,דפסוק
השני משלים ענין האזהרה דהעלאה בכלל לבישה .ועי׳
מש״ב בס״ד להלן סי׳ ל״ב .וה״נ אתי קרא דלא תתאוה
לפרש דגם זה בכלל האזהרה דלא תחמוד .וזהו דמפרש
במכילתא דהתאוה מביאה לחמדה ,משום ?־במציאות
תרי מילי כינהו .ורק לענין האזהרה חדא הוי .ואולי
לזה נתכוין הסמ״ג שם דהחמוד והתאוה הכל אחד,
היינו לענין מנין האזהרות ,דשניהם משלימים ענין
האזהרה .אבל מ״מ במציאות תרי מילי נינהו .ובזה
מדויק דהסמ״ג עצמו הביא ללשון המכילתא התאוה
מביאו לידי חימוד ,בתוך לשון הרמב״ם ז״ל ,אשר מזה
דייק דתרי במנינא הוו .והסמ״ג השיג עליו וס״ל דחדא
הוי ,ולא חש לתרץ ללשון המכילתא הנ״ל .וכבר עמד
ע״ז בם׳ מעין החכמה ,ועיי״ש מש״כ בזה .אבל לפמ״ש
י״ל דאין כאן סתירה ,דהמכילתא קאי לענין המציאות,
והסמ״ג מפרש ענין האזהרה .אולם בדברי רבינו ז״ל
אין זה מספיק ,דמפרש דכפל מלה הוא ,והוי כשאר
שמות הנרדפים ,וכאילו בתרווייהו כתיב לא תחמוד׳
או בתרווייהו כתיב לא תתאוה ,ואין שום חילוק
ביניהם .וא״כ קפה מהמכילתא דקאמר דהתאוה מביאר
לידי חימוד:
והנראה בס״ד ,דרבינו ז״ל ס״ל דלית הלכתא כהך
דרשה דמכילתא דמפרש דתרי מילי נינהו,
משום דמסוגית הגמ׳ משמע דחדא מילתא היא ,וכדיתבאר.
דהנה בב״מ דף ה׳ ע״ב פריך ,אלא הא דאמר רב
הונא משביעין אותו שבועה שאינה ברשותו ,נימא מיגו
דחשיד אממונא חשיד אפבועתא .ופירש״י ז״ל וז״ל ,לקמן
בהמפקיד גבי שילם ולא רצה לישבע אמר ר״ה אם בא
לשלם משביעין אותו שבועה שאינה ברשותו ,חיישינן
שמא עיניו נתן בה ,עכ״ל .ומשני התם נמי מורה
ואמר דמי קא יהבנא ליה .ופירש״י ז״ל וז״ל ,התם לא
חשיד אממונא דמורי התירא למימר דמי בעינא למיתב,
עכ״ל .ופריך א״ל ר״א מדפתי לרבינא ,והא קא עבר
על לאו דלא תחמוד .ופירש״י ז״ל וז׳< מה לי חשוד
על לא תחמוד מה לי חשוד על לא תגזול ,נימא מיגו
דחשיד עליה חשיד אשבועתא ,עכ״ל .ומשני לא תחמוד
לאינשי
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הוא וכפל מלה הוא  •wואמרו חכמים א] כל הנותן עיניו ז) במה שאינו שלו גם את שלו מוציאין מידו.
וכן
הגהות הר״ף
[א] ח) מפי רבי׳ יונה  ]3נאמר לא תחמוד ונאמר לא תתאוה ט) להזהיר שלא לקחת שדה וכרם אף כי יתן
מכרם
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דף

ט׳

'fi

בראשית

רנה

פר׳

כ׳:

נ]

שערי תשונה שער ג׳ אות ת״ג:

צביון העמודים
לאינשי בלא דמי משמע לכו ,ע״כ עיי״ש .וקשה לי
לשיטת הרמב״ם ז״ל דאיכא תרי לאוי ,חדא לא תתאוה
על החלטת הלב להיות רוצה להשיג הדבר ,וחדא לא תחמוד
על ההשתדלות להשיג הדבר .א״כ אחרי דמשני בגמ׳
לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו ,אכתי ליקשי
הא קא עבר על לאו דלא תתאוה ,דכיון-דחשדינן ליה
שלקח דבר שאינו שלו ,הרי ע״כ דעבר תחלה על לאו
דלא תתאוה .ואף דהוי לאו שבלב גרידא ,מ״מ הרי
ל״ת מן התורה היא ,ולא דמיא לשאר לאוין שבלב,
כיון דמ״מ הרי אח״כ מתגלה לכל שעבר ע״ז ,דהלוקח
ממון חבירו באיזה אופן שהוא ,ע״כ דעבר תחלה על
לא תתאוה .ואם כוונת הגמ׳ במאי דמשני בלא דמי
משמע להו ,דזה מהני גם לענין הלאו דלא תתאוה,
דכל שבדעתו לשלם לא עבר גס על לא תתאוה ,לא
משמע הכי ,דכל כה״ג הו״ל לפרש כן להדיא ,אחרי
דאיכא למטעי בזה ולמימר דקאי רק לענין הלאו דלא
תחמוד ,אחרי דתרי מילי נינהו ,ושייך ללא תחמוד יותר
מללא תתאוה:
וצ״ל דהרמב״ם ז״ל ס״ל ,דקושית הגמ׳ באמת לא שייך
ללאו דלא תתאוה ,משוס דלאו זה לא מיקרי לאו
דממונא ,והרי אמרינן רק מיגו דחשיד אממונא חשיד
אשבועתא ,ולא מיגו דחשיד אשאר עבירות חשיד אשבועתא.
ורק לאו דלא תחמוד מיקרי עבירה דממון ,שהוא
^ההשתדלות להשיג את הממון ,וגובל עם מעשה לקיחת
הממון .אבל הלאו דלא תתאוה הרי תלוי בלב גרידא,
והוי כשאר עבירות ,ולא מקרי חשיד אממונא .וזהו
לדעת הרמב״ס ז״ל .אבל רבינו ז״ל י״ל דס״ל דאם
באמת לא תחמוד ולא תתאוה תרי מילי נינהו ,והתאוה
מביאה לידי חמדה ,תו גס לא תתאוה מקרי לאו דממון.
ומדלא פריך בגמ׳ מלאו זה דלא תתאוה ,ע״כ דאה״נ
דלאו תרי מילי הוו ,אלא התאוה היא החמדה והחמדה
היא התאוה וכפל מלה היא כשאר שמות הנרדפים.
והלאו עיקרו קאי על ההשתדלות ,ורק דהמחשבה ג׳׳כ
אסורה מכח דין חצי שיעור ,וכמש״ג בס״ד לעיל אות
ב׳ עיי״ש .ומ״מ לא מקרי עי״ז משיד אממונא ,דכל
דלא עבר על כל האיסור בשלמות ,לא מקרי עדיין
חשיד אממונא:
אך עדיין קשה לי מצד אחר ,לדעת הרמב״ס ז״ל דס״ל
דתרי,מילי נינהו .דהרי בגמ׳ שם קאי לענין כופר
בפקדון ,והתם אדרבה הרי רק לא תתאוה שייך ,דהיינו
ההחלטה בלב להיות רוצה לקחת את שאינו שלו ,ואח״כ

שוב לא שייך שום השתדלות ,אלא רק מה שאינו מחזיר,
ומעשה העכבה של הפקדון היינו גזל .וכיון דאין כאן
לאו דלא תחמוד ,א״כ מאי פריך בגמ׳ והא קעבר על
לאו דלא תחמוד דלא שייכא גביה ,והו״ל למנקע והא
קעבר על לאו דלא תתאוה .וצ״ל לדעת הרמב״ס ז״ל,
דאה״נ דהכוונה היא ללאו זה דלא תתאוה ,ולאו דוקא
נקט לא תחמוד .וכיון דבכל דוכתא שייכי הני תרתי
גבי הדדי נקט חדא מינייהו .וכשמתרץ לא תחמוד
לאינשי בלא דמי משמע להר ,ס״ל דאף דהלא תתאוה
קאי על הלב ,מ״מ כיון דמחשבת הלב היא על דבר
הנוגע למפצא של חבירו ,וכל שכולל במחשבתו גס שישלם
לחבירו דמי שויו של החפן ליכא גס לאו דלא תתאוה.
ותירוץ זה קאי ביחוד לענין הלא תתאוה .ורבינו ז״ל
ס״ל דליכא למימר הכי ,אלא אס באמת תרי לאוי
נינהו ,לא תתאוה לחוד ולא תחמוד לחוד ,לא הוי ליה
בגמ׳ למנקט מידי .דלא שיישא .וכיון דנקיט לא תחמוד,
דייקינן מזה דבאמת לא הוו תרי מילי ,אלא התאוה
היא חמדה וחמדה היא תאוה ,וכפל מלה הוא .והכוונה,
דבר המביא לידי לקיחת ממון חבירו .והיכא דשייך
השתדלות הוי גמר העבירה דלא תחמוד בההשתדלות.
והיכא דכא שייך השתדלות הוי גמר העבירה דלא תחמוד
בהחלטת הלב .ומש״כ רבינו ז״ל ע״פ המכילתא דאינו
נגמר להתחייב עד שיעשה מעשה ,היינו דהעבירה גובלת
עם המעשה ,והוי בכל דוכתא כפי מה דשייך ביה,
וכמש״נ .ופריך בגמ׳ והא קעבר על לאו דלא תחמוד
במה שמחליט בלבו לעכב את הפקדון .ומשני לא תחמוד
לאינשי בלא דמי משמע להו ,וכל שבהחלטתו לעכב
דעתו לשלם ,סבר דלא עבר על הלאו:
ז) במה !שאינו שלו .בדפוס קוש׳ הנום׳ במה שאינו
ראוי לו .ובגמ׳ הוא כדלפנינו .ובסמוך ,גם
את שלו מוציאין מידו ,בגמ׳ הניס׳ ומה שבידו נוטלין
הימנו .וכן להלן ,שנתנו עיניהם במה שאינו שלהם ,ובדפוס
קום׳ במה שאינו ראוי להם ,וכן הוא בגמ׳:
ח) בהגהת הר״ף :טפי רבינו יונה .כן כתב בשערי

תשובה ש״ג אות מ״ג בשינויים קלים ,עיי״ש.
ויתבאר בסמוך בס״ד:
ט) שם :להזהיר שלא לקחת .מלשון זה משמע דס״ל
כדעת הראב״ד ז״ל שהבאנו לעיל אות ג׳,
דס״ל דעצם הלקיחה הוי ג״כ מכלל האיסור .ולא כדעת
הרמב״ם ז״ל דס״ל דהאיסור הוא רק ההשתדלות להשיג
הדבר .ילפ״ז צ״ב מאי דהביא הר״י ז״ל בשע״ת שם
לאזהרה
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קעז

וכן מצינו בנחש הקדמוני י) שהיה סבור להיות מלך על כל החיות והבהמות ועכשיו <בראשית ג)
ארור מכל הבהמה היה סבור ללכת בקומה זקופה ועכשיו (שם) על גחונך תלך היה סבור לאכול
מעדנים כאדם ועכשיו (שם) ועפר תאכל כל ימי חייך היה סבור להרוג אדם וליקח חוה אשתו
ועכשיו
הגהות הר״ף
מכרם יא) ולהזהיר שלא להסכים במחשבה לעשות כן .יב) ואם יכסוף אדם שימכור לו חבירו שום דבר ולא יש את נפשו
למוכרו ואם יפציר בו ברוב תחנונים יבוש להשיב פניו אסור להפציר בו כי זה כמו הכרח ואונס .ואם החומד
הוא אדם נכבד שאם ישאל שאלה אור פניו לא יפילו אסור לשאול מקח או מתת אם לא ידע כי יתן בנפש חפצה:
צביון העמודים

לאזהרה זו בין המצות התלויות בלב .ואף דהזכיר כאן
גם אזהרה על המחשבה ,אבל כיון דיש כאן גס אזהרה
על המעשה ,הו״ל להביא לזה בין התלויות במעשה
שהן חמורות יותר ,וכדמפרש בשע״ת שם בכל שער
השלישי במדרגות חומר האיסורים .אמנם בשע״ת שם
י הנוס׳ בדברי הר״י ז״ל בזה׳< הוזהרנו בזה שלא להתעולל
י עלילות ברשע לקחת כר ,עכ״ל .ולפי לשון זה יש לפרש
דבאמת ס״ל כדעת הרמב״ם ז״ל ,דלא קאי על הלקיחה
עצמה אלא על ההשתדלות ,וזהו להתעולל עלילות אשר
יביאו לידי כך לקחת כו׳ .ולפ״ז מתיישב מאי דהביא
לזה בין המצות התלויות בלב .דהרי הלא תתאוה קאי
על הלב ,וכדמפרש והוזהרנו על מחשבת הדבר כו׳.
והלא תחמוד ג״כ לא קאי על עצם מעשה הלקיחה,
ולא מיקרי לאו שיש בו מעשה .מש״ה הביא לזה בין
התלויות בלב כמו הלא תתאוה:
•י) שהיה סבור להיות מלך .כן היא הגי׳ באבות
דר״נ פ״א ,מה חשב נחש כו׳ באותה שעה,
אלך ואהרוג את אדם ואשא את אשתו ואהיה מלך
על כל העולם כולו ואלך בקומה זקופה ואוכל כל
מעדני עולם ,א״ל הקב״ה אתה אמרת כו׳ ,ע״כ עיי״ש.
.ולפ״ז פירושא דקומה זקופה ,אינו על מבנה הגוף,
י^דהא לא שייך לומר שהוא היה סבור לילך כך אחרי
שהוא נברא כך .אלא הכוונה על הילוך דרך גיאות,
כמו בברכות דף מ״ג ע״ב המהלך בקומה זקופה כו׳,
ע״כ עיי״ש .אבל בגמ׳ בסוטה הנום׳ באופן אחר ,אמר
הקב״ה אני אמרתי יהא מלך על כל בהמה וחיה כו׳
אני אמרתי יהלך בקומה זקופה כו׳ אני אמרתי יהא
מאכלו מאכל אדם כו׳ הוא אמר אהרוג את אדם כו׳,
יע״כ עיי״ש .וכעין זה בתוספתא סוטה פ״ד ומד״ר
•בראשית פ״כ ,עיי״ש .ולפ״ז לא לפרושי במה שנתן הנחש
עיניו ,אלא מה שגם שלו ניטל ממנו ,שהקב״ה בראו
•ערום מכל בכדי שיהיה ראוי ומוכשר להיות מלך ,וגם
•בראו במבנה הגוף באופן שיהיה הילוכו בקומה זקופה
[ונקרא שלו מפני שכבר נברא כך] ,וזה ניטל ממנו.
וכן פירש״י ז״ל וז״ל בד״ה נטלו הימנו ,קומה זקופה,
עכ״ל עיי״ש .אבל מה שנתן עיניו במה שאינו שלו,
היינו מה שנתן עיניו בחוה ,וכפירש״י ז״ל שם .ועי׳
בח״א מהרש״א ז״ל שם:
•יא) בהגהת הר״ף :ולהזהיר שלא להסכים במחשבה

לעשות כן .בשע״ת שם מסיים שנאמר לא תחמוד.
וכן הוא כאן בדפוס קוש׳ ובכת״י .והנה מלשון
ולהזהיר כו׳ ,משמע דס״ל דשתי אזהרות נפרדות הן,
א׳ שלא לקחת או שלא להשתדל ,עי׳ לעיל באות ט׳.
ב׳ שלא להסכים בלב לעשות כן .וכדעת הרמב״ם ז״ל
שהבאנו לעיל אות ג׳ דקרא דלא תתאוה אחי לאזהרה
מיוחדת על ההסכמה בלב .ודלא כדעת הסמ״ג ורבינו
ז״ל שכתבו דהכל אחד הוא .ולפ״ז אינו מדויק הנוס׳
דמסייס שנאמר לא תחמוד אהך דשלא להסכים במחשבה
לעשות כן ,והרי אהסכמה בלב קאי קרא דלא תתאוה
ולא קרא דלא תחמוד ,והו״ל לסיים שנאמר לא תתאוה.
ועוד צ״ב ,דגם אילו הוי כתב הכי שנאמר לא תתאוה
יתור לשון הוא ,דאחרי שהזכיר תחלה לקראי דלא תחמוד
ולא תתאוה ימפרש הוזהרנו בזה כו׳ ,משום מאי הוצרך
לחזור להביא שנית לאותו פסוק ,ואין דרכו כן בשאר
האזהרות ,עיי״ש .ומתוך כך י״ל דבאמת הנום׳ שבהגהת
הר״ף ז״ל לפנינו כאן בדברי הר״י ז״ל היא הנכונה,
דליתא הוספה זו דשנאמר לא תחמוד .ועוד נראה,
די״ל דבאמת בעיקר הדבר ס״ל להר״י ז״ל כדעת הסמ״ג
ורבינו ז״ל ,דהני תרי קראי דלא תחמוד ולא תתאוה
חדא הוי ,וזהו שלאחר שהביא לאיסור ההשתדלות והחלטת
הלב לעשות כן ,מסיים שנאמר לא תחמוד ,ור״ל דשניהם
אזהרה אחת הוי מקרא דלא תחמוד ,וקרא דלא תתאוה
לא אתי אלא להשלים ענין האזהרה ,לומר דגם מחשבת
הלב הוי בכלל האיסור .ומש״כ תחנה והוזהרנו על
מחשבת הדבר כו׳ ,אין הכוונה לאזהרה מיוחדת ,אלא
כמש״כ רבינו ז״ל בתחלת דבריו דמ״מ גס בלב אסור,
ונתבאר בס״ד לעיל אות ב׳ ,דהוא משום דין חצי
שיעור .וילפינן ממאי דקרא נקע לאזהרה זו בלשון
דמשמע בפשוטו על הלב .אבל מ״מ עיקר האזהרה היא
על ההשתדלות מקרא דלא תחמוד .וחשיב לה בין התלויות
בלב ,מפני שאיסור זה מתחיל מן הלב ,דמשעה שמחליט
לעשות כן מתחיל גוף האיסור:
יב) שם :ואם יכפוף בו׳ .ר״ל דבתחלה קאמר להזהיר
שלא לקחת כו׳ ,והיינו שלא להשתדל להשיג
הדבר ,וכמש״ג בס״ד באות ט׳ ,עיי״ש .ונקע לשון
לקיחה ,משום דגמר הלאו הוי עם הלקיחה ,אבל עצם
הלקיחה לא הוי מגוף האיסור ,וכמש״נ בס״ד באות
ג׳ ,עיי״ש .ולוקח החומד את הדבר מהבעלים אפי׳ לא
אמר
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ועכשיו (שם> ואיבה אשית .ינ> וכן בקין וקרח ובלעם ודואג האדומי ואחיתופל ואבשלום וגחזי
ואדוניה
צביון העמודים
אמר הבעלים רוצה אני .וכדעת הראב״ד ז״ל הובא
לעיל שם .וזהו לשון שלא לקחת ט׳ ,ור״ל באופן שאינו
חושש^ון הבעלים כלל ,אפי׳ אם נותן דמים .ואח״כ
הוסיף דלא נימא דהאיסור הוא דוקא באופן זה ,אבל
אם הבעלים אמר רוצה אני ליכא איסורא ,לכן הוסיף
ואם יכפוף שימכור לו ואינו רוצה ,ורק ע״י הפצרותיי
יתרצה כבעלים ,ג״כ אסור לעשות כן ,משום שבכ״ז
לא מתוך לב שלם נתרצה לכך .ואח״כ הוסיף עוד ,דאפי׳
זה באופן שלא יצטרך להפציר בו ,מפני שמתוך חשיבותו
יסכים הלה לכך ,ג״כ אסור מהך עעמא שאינו נותן
מרצונו הטוב ,והוי בעצם הבקשה איסורא דהשתדלות
להשיג הדבר ,שנאסר מהך קרא דלא תחמוד:
יג) ובן בקין וקרח כר .כל כני נזכרו בגמ׳ בסוטה
דף ט׳ ע״ב שנתנו עיניהם במה שאינו ראוי
להם ,מה שביקשו לא ניתן להם ומה שבידם נטלוהו
מהם .ופירש״י ז״ל וז״ל ,קין נתן עיניו בתאומה יתירה
שנולדה עם הבל ששתי תאומות נולדו עמו ,והיינו דכתיב
את אחיו את הבל שני אתים שני ריבויים ,עכ״ל עיי״ש.
וגם התום׳ בסנהדרין דף ל״ח ע״ב ד״ה וירדו ,פירשו
לסוגית הגמ׳ דהתם ע״פ הך דרשה דעס הבל נולדו
שתי תאומות ,עיי״ש .והעיר בח״א מהרש״א ז״ל בסוטה
ובסנהדרין שם ,דאמנס כן היא הדרשה במד״ר בראשית
פכ״ב עיי״ש ,אבל תלמודין לא ס״ל הכי ,דביבמות דף
ס״ב ע״א אי׳ ,תניא ר׳ נתן אומר ב״ש אומרים שני
זכרים ושתי נקבות כו׳ אמר ר״ה מ״ט כו׳ דכתיב ותוסף
ללדת את אחיו את הבל הבל ואחותו קין ואחותו ט׳,
ע״כ עיי״ש ,נראה דעם הבל לא נולדה אלא תאומה
אחת ,עכ״ד עיי״ש .וע״ע בח״א מהרש״א ז״ל גם ביבמות
שם .והיה נראה לכאורה דזהו באמת כוונת המאירי
ז״ל לסוטה ,שכתב לפרש בזה״ל ,קין בחאומה שנולדה
עם הבל לפי הדרש ,עכ״ל עיי״ש .ולא הזכיר תאומה
שניה ,ואיכא לפרושי דכוונתו ע׳׳פ הא דאי׳ בפרקי
דר״א פכ״א ,ולא עוד אלא שהיתה אשתו תאומתו יפה
בנשים אמר אני אהרוג את הבל אחי ואקח את אשתו
שנא׳ כו׳ ,ע״כ עיי״ש .וזה מתבאר גם ע״פ הגמ׳ ביבמות
שם ,דבאמת גם עם הבל נולדה רק תאומה אחת,
וקנאתו של קין היתה לזו האחת .אולם בין לפי פירש״י ז״ל
ובין לפי פי׳ המאירי ז״ל אינו מובן לי ,דא׳׳כ מאי קאמר
מה שבידם נעלוהו מהם ,דלפי משמעות הסוגיא בסוטה
שם מוכח דזה לעומת זה הוא ,דלפי סוג הדבר שרצה
את שאינו שלו ניטל ממנו משלו דבר הדומה לזה,
וכדיתבאר בסמוך .ובפשוטו הרי ע׳׳כ תאומתו של קין
עצמו לא ניטלה ממנו כדמוכחי קראי ,שהרי העמיד
תולדות .ועי׳ בח״א מהרש״א ז״ל שפירש לענין מילתא
אחריתא ,ע״פ המדרש שקין והבל חלקו ביניהם העולם,
קין נטל קרקעות והבל נטל מטלטלין ,עיי״ש ,וקין ביקש

מה שאין ראוי לו דהיינו מטלטלין ,גם מה שבידו
נטלו ממנו כדכתיב ארור אתה מן האדמה ,עכ״ד עיי״ש.
וכעין זה כתב במנחת ביכורים לתוספתא ,עיי״ש .ולפ״ז
שפיר הוי זה לעומת זה ,שניטל ממנו מה שראוי לו
כעין דבר שרצה ממה שאין ראוי לו .אבל לפי פי׳ רש״י
והמאירי ז״ל קשה:
ולכן נראה ,דבאמת רש״י ז״ל הוכיח מגוף סוגיא דסרטה,
דע״כ פליג אהא דיבמות ,והתם רק לר׳ נתן
אליבא דב״ש קאמר ר״ה הבל ואחותו קין ואחותו .אבל
סוגית הגמ׳ דסוטה ס״ל ככמד״ר דשתי תאומות היו
עם הבל .שהרי קאמר בגמ׳ שם מה שביקשו לא ניתן
לכם ,ור״ל דתאומתו של הבל אפי׳ לאחר שהרג את
הבל לא נישאה לקין .ומה שבידם נטלוהו מהם היינו
דזו התאומה שנולדה עם קין עצמו ג״כ ניטלה ממנו.
ומסתמא ע״כ יש איזה דרשה ע״ז ,ועכ״פ הרי כך
מבואר בגמי .וא״כ קשה מהיכן העמיד קין תולדות.
וע״כ צ״ל דעם הבל היתה תאומה שניה ,ולזו לא נתן
קין עיניו ,ורק דכיון דהשתים האחרות ניטלו ממנו,
היה מוכרח לישא את הראשונה של הבל ,וממילא הרי
מבואר דעס הבל נולדו שתים .וזהו דדייק רש״י ז״ל
וכתב בזה״ל ,קין נתן עיניו בתאומה יתירה שנולדה
עם הבל כו׳ ,עכ״ל ,ור״ל שהיה דעתו מקודם רק על
זו היתירה .ולפ״ז נראה די״ל דגם כוונת המאירי ז״ל
שהבאנו לעיל כך הוא ,שכתב בזה״ל ,קין בתאומה
שנולדה עם הבל לפי הדרש ,עכ״צ דמש״כ בתאומה
יש לפרש בתאומה המסוימת והיא השניה .ולפי הדרש
אינו הדרש ביבמות שם ,אלא לפי הדרש במד״ר שם,

דמוכח גם בסוגית הגמ׳ בסוטה שם הכי ,וכמש״נ.
ולפ״ז תו ליכא קושיא על התום׳ בסנהדרין שם ,שהקשה
מהרש״א ז״ל וכמו שהבאנו לעיל ,דלפמ״ש הרי גם
בחלמודין בסוטה שם מוכח כהמד״ר וכמש״נ:
וקרח ,פירש״י ז״ל על הכהונה ונבלע ,והמאירי ז״ל
פי׳ בנשיאות .ולשני הפירושים מה שנבלע שהיא
מיתה דרך בזיון ,הוי היפך הכבוד שרצה לנחול ע״י
הכהונה או הנשיאות .וזהו שגם מה שראוי לו ניטל
ממנו ,דלא רק שלא נחל כבוד אלא גם נחל בזיון .ובלעם,
פירש״י ז״ל וז״ל בממונו של בלק לקלל את ישראל,
ונהרג במדין שהלך ליטול שכר כ״ד אלף שנפלו מישראל
בעצתו ,עכ״ל .וכוונתו ,שרצה בלעם את שאינו שלו ע״י
הקללה ,ונקרא שאינו שלו מפני שלא היו ישראל ראוים
לכך .וגם שלו ניטל ממנו ,שגם שכרו עבור עצתו לא
קיבל ,שנהרג בעת שרצה לקבל ממון זה .ומדויק לשון
רש״י ז״ל ונהרג במדין שהלך ליטול כו׳ ,ולכאורה מאי
נפ״מ היכן נהרג ,אלא דזה גופא רצה לאשמעינן שלא
קיבל הממון מפני שנהרג בעת שהלך לקבלו .ודואג ,פי׳
רש״י ז״ל וז״ל ,ונתקנא בדוד שראהו נבון דבר ואיש
תואר
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קעט

סימן יט

ואדוניה ועוזיה והמן שנתנו עיניהם יד) במה שאינו שלהם ולא מבעיא שמה שבקשו לא נתנו
להם אלא אף מה שבידם נטלו מהם .וכן הסוטה א] היא עמדה על פתח ביתה טו) ליראות לו
לפיכך כהן מעמידה בשער ניקנור ומראה קלונה לכל ,היא פרסה סודרים נאים על ראשה לפיכך
כהן נוטל כיפה טז>[פי׳ צעיף] מעל ראשה ומניחה תחת כפות רגליה .היא קשטה לו פניה לפיכך
פניה מוריקות .היא כחלה לו עיניה לפיכך עיניה בולטות .היא קלעה לפניו שערה לפיכך כהן
מתיר שערה .היא הראתה לו אצבעותיה יס [פירוש רמזה לו] לפיכך צפרניה נושרות .היא חגרה
בצלצול יח)[פרש״י בינדי״ל] לפיכך כהן מביא חבל המצרי וקושרו למעלה מדדיה .היא פשטה

לו
ציונים א] סוטה דף ת' נ׳:

מיון העמודים

תואר ומראה פנים בהלכה כדכתיב הנה ראיתי בן
לישי בית הלחמי וגר ,ואמר באגדה דחלק דכל הפסוק
הזה דואג אמרו בלשה״ר ,עכ״ל .וזהו לפרש מה שרצה
את שאינו שלו ,פרצה שכל המעלות האלה יהיו בו
ולא בדוד .ונא פי׳ רש״י ז״ל מה שניטל ממנו משלו.
ואולי סמך על מה שפי׳ בסמוך גבי אחיתופל ,שכתב
וז׳< נתן עיניו במלוכה כדאמר בחלק כר ,ומה שבידו
נטלו הימנו לא יחצו ימיהם ,עכ״ל .וגם על דואג אמרו
בחלק דך ק״ו ע״ב הך קרא דלא יחצו ימיהם .וענין
הדבר ,שפניהם רצו חיים של גדולה שאינה ראויה
להם ,זה בחכמתו של דוד וזה במלוכה ,וניטל מהם
גס חיים פשוטים שהיה ראוי להם .וגחזי ,פי׳ רש״י
ז״ל בממונו של נעמן ונצטרע ,עכ״ל .ואיכא למידק,
דהא בערכין דך ט״ז ע״א מפרש דגחזי נצטרע משום
שבועת שקר_,עיי״ש .וצ״ל דהא להא גרמה ,דחמדת
הממון גרם לו ליפבע שבועת פקר .ואבשלום ,פי׳ המאירי
ז״ל במלכות .ורש״י ז״ל לא פירש ,ולא נתברר לי למה,
ואי משום דמפורש להדיא בקרא ,הא גם הך דגחזי
מפורש בקרא .ועכ״פ ענין הדבר הוא דרצה חיים של
גדולה במנכוח ,וניטל ממנו גם חיים פשוטים כשנהרג.
ואדוניה ,פי׳ רש״י ז״ל באבישג ונהרג .ולא פירש במלכות,
■אולי מפני שלפי דעתו באמת היה ראוי למלוכה ,שהוא
גדול האחים מאלה שנשארו בחיים .ואולי גם מה שפי׳
באבישג ,ג״כ הכוונה במלכות ,דלאחר שכבר הגיעה
המלוכה לשלמה רצה על ידי שישאנה להסב המלוכה
אליו ,כמש״כ המפרשים ז״ל במלכים א׳ ב׳ גבי קראי
דאבישג ואדוניה ,עיי״ש .ולפ״ז ענין שרצה שאין שלו
ואך שלו ניטל ממנו ,היינו כמו גבי אבשלום ,שרצה
איים של גדולה וניטל ממנו גס חיים פשוטים .ועוזיהו,
פי׳ רש״י ז״ל בכהונה והצרעת זרחה על מצחו (דה״ב
כו) ,עכ״ל .והכוונה ,דביקש גדולת כהונה שאין ראוי
לו ,וניטל ממנו לא רק גדולה ,אלא גם חיים של כבוד
רגילים ,אלא גם נתבזה .והמן ,פשוט הוא .ולא נתברר
לי עעמא דלא חשיב גם את שבע בן בכרי ,שגם הוא
נתן עיניו במלוכה ,ונהרג ,כדאי׳ בסנהדרין דך ק״א
ע״ב עיי״ש ,וצ״ע:
,והנה לפנינו כאן אי׳ ואבשלום וגחזי ,ופשוט דזהו לפי
זמנם ,דאבשלום קדם לגחזי .אך לפ״ז היה צריך
להקדים גם את אדוניהו שג״כ קדם לגחזי .ובדפוס קוש׳

הכוס׳ להיפך גחזי ואבשלום ,וכן הוא הנכון ,וכדאי׳
הנוס׳ בגמ׳ ובמד״ר שם .וכבר תמה בחי׳ הרש״ש ז״ל
אהא דהקדיס את גחזי שהיה מאוחר בזמן לאבפנום
ואדוניהו .וע״כ צ״ל כמש״כ בהגהות רד״ל ז״ל לסוטה,
דנקט ד׳ הדיוטות דתנן בסנהדרין דך צ׳ ע״א דאין
להם חלק לעוה״ב ,בלעם דואג ואחיתופל וגחזי בהדדי,
ואינך נקט כסדרן ,עכ״ד עיי״ש:
יד) במה שאינו שלהם .עי׳ מה שכתבנו לעיל אות
י״א בנוס׳ זו:
טו) ליראות לו .בחי׳ המאירי ז״ל לסוטה במקום ליראות
לו כתב לראותו .וצ״ב דא״כ חטאה היה
בעינים ,ומאי שייך ע״ז עונש דלהראות קלונה .אבל
הנוס׳ ליראות לו פשוט דרצתה להראותו כבודה והכהן
מראה קלונה .וכ״ה בגמ׳ ליראות לו וכעין זה במד״ר
עיי״ש .ואולי ט״ס הוא הך לראותו:
טז) פי׳ צעיף .לפנינו זה במוקך ,ובדפוס קרי׳ זה
בציונים ,ובכת״י ליתא ובדפוס קוש׳ זה בדברי
רבינו ז״ק ובמקום צעיך שם צניך .ורש״י והמאירי ז״ל
פי׳ ג״כ כיפה דהיינו צעיך:
יז) פירוש רמזה לו .לפנינו זה במוקך ,ובכת״י ודפוס
קוש׳ ליתא ,ובדפוס קרי׳ זה בציונים .ועיקר
דבר זה פירשו כן רש״י והמאירי ז״ל .ובאמת היה אפשר
לפרש עוד באופן אחר ,דנא לענין רמיזה קאמר ,אלא
לענין כחל שעל הצפרנים ,כמו בעינים ופנים שהזכיר
לפני זה .וכמש״כ הרמב״ן ז״ל בפי׳ עה״ת פ׳ תצא עה״פ
ועשתה את צפרניה (דברים כא) וז״ל ,כי מנהג הנשים
לגדל אותם ולצבעם במיני הפוך והצבעונים ,עכ״ל עיי״ש.
ובזה מתבאר מאי דצפרניה נושרות ,משום דעיקר העבירה
היא בזה .אך מאי דרש״י ז״ל לא רצה לפרש כן ,י״ל דהוא
לפי מאי דגריס בגמ׳ הראתה לו באצבעותיה ,וכ״ה במד״ר
פ׳ נשא .ואי קאי אכחל ומשום קישוט ,הו״ל למנקע רק

אצבעותיה בלי אות ב׳ בתחלה כמו עיניה פניה .ולפ״ז
רבינו ז״ל דגריס כאן אצבעותיה ,י״ל דבאמת מפרש
כמש״כ דלענין כחל קאמר .אולם בחי׳ המאירי ז״ל גריס
את אצבעה ,דמתפרש כגירסת רבינו ז״ל ,ובכ״ז לא נטה
מפי׳ רש״י ז״ל דהכוונה לרמוז לו .ואולי תרווייהו כליל
בזה ,דרמז זה שרמזה לו היה בדבר שיש בו כחל:
ידו) פרש״י בינדי״ל .עי׳ מש״כ באות הקודם ,וגם
זה כן .ולא נודע לי למה רק בזה פירש
דהכי
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לו את הירך לפיכך יריכה נופלת .היא קבלתו על בטנה לפיכך בטנה צבה .היא יט) האכילתו מעדני
מלך לפיכך קרבנה מאכל בהמה כ) [פירוש שעורים] .היא השקתו יין משובח כא) בכלים נאים
לפיכך כהן משקה אותה מים המאררים במקדה של חרם כב) [פי׳ פחות שבבלי חרש] .היא עשתה
מעשיה בסתר והקב״ה יושב סתר כג)משים בה פנים [פנאי לפרוע ממנה] ומגלה מעשיה בגלוי.
א] ואם נקתה הבושת יהיה לה כד) לכפרה ולזכות גדול .דכתיב (במדבר ה) ונקתה ונזרעה זרע .ולפיכך
נחתמו עשרת הדברות בלא תחמוד לומר לך שהחומד עובר בכולן .וגם אוי לו לחומד שכל
ימיו מכאובים ולא ישמח .והשמח בחלקו כה) שמח הוא לעולם .גם משלו חכמים לעורב שאמר
אגנוב מכל עוף נוצה אחת ואתנאה לסוף הכירו בו העופות נטלו כל אחד נוצה שלו •ונשאר מכוער
ביותר .גם משלו כי החומד והקנאי פגע בהם כי) מלך אחד ואמר אחד מכם ישאל דבר ממני
ויגתן לו ולחבירו כפלים הקנאי לא רצה לשאול תחלה שהיה מתקנא אם יותן לחבירו כפלים
והחומד היה מתאוה לכפלים דחק החומד את הקנאי לשאול תחלה שאל שינקרו לו עין אחד וחבירו
ינקרו לו שנים .גם משלו כי העולם הזה דומה לפרדס נאה ראהו כלב שמן נתאוה לאכול ■מטובו
ולא,היה יכול ליכנס בו כי לא היה רק חור אחד קטן התענה ג׳ ימים כדי שיוכל ליכנם בחור
נכנס ואכל והתענג מן הפירות שבפרדס שמע שבעל הפרדס יבוא לפרדסו בקירוב זמן אמר הכלב
אצא פן יבא בעל הפרדס ויהרגני התענה ג׳ ימים כדי שיוכל לצאת אחרי שיצא ונסתכל בפרדם
ואמר כמה נאים פירותיך אכן כמו שנכנסין כך יוצאין ערום נכנסתי וערום אשוב .גם אמרו כשתבא
לתמצית העולם תמצא א אויב לבוש כסות אוהב [ב] .גם המשילו הנהנים בו לכלב המגרם עצם ודם יוצא
מחניכיו וסבור שמן העצם הדם יוצא ומוצצו .ואשרי הקץ בו כי הוא כחלום יעוף:
שלא
הגהות הר״ף

!ב] אויב החימוד פי׳ ששונא החימוד לובש כסות אוהב פי׳ אוהב החמוד דכתיב (איוב כז) יכין כז) רשע וילבש צדיק ג
ציונים א] נרכות דף ל״א נ' סוטה דף כ״ו א':

ביאורים מכת״י
א אויב לבוש כסות אוהב .פי׳ אותו אויב הגוזל לאחר ישוב
אל לבו ויחזור גזילה ולובש כסות אוהב פי׳ שחוזר בתשובה
ויהיה נקרא אוהב ,כך שמעתי .ולי נר׳ כך הפי׳ כשתבא לתמצית
העולם פי׳ שחשב בכל מאורעות שבעולם הזה כדפיר׳ לעי׳ תמצא

מי שאייב העולם הזה פי׳ ששונאו ואינו חפץ בו לובש כסות
אוהב פי׳ הנאהב כי ישמור עצמו מגזל לענג עצמו בעולם הזה •
למען כי שונא אותו ומאם בו כי הכל הבל ,ולא יחשב כ״א להביא
נפשו לעולם הבא עכ״ל .וי״מ אויב החומד פי׳ ששונא החמוד
לובש

צכיון העמודים

>דהכי פי׳ רש״י ז״ל ,והלא גם שאר המוקפין כסי׳ זה
פירש רש״י ז״ל הכי .והמאירי ז״ל לא פי׳ לצלצול כלל:
יט) האכילתו מעדני מלך .כגמ׳ ובמד״ר אי׳ מעדני
עולם ,והמאירי ז״ל כתב רק מעדנים.
ובגמ׳ בדף ט״ו ע״ב אי׳ דרבן גמליאל פליג על דרשה זו,
א״ל התינח עשירה עניה מאי איכא למימר ,אלא כשם
שמעשיה מעשה בהמה כך קרבנה מאכל בהמה ,ע״כעיי״ש.
וצ״ב עעמא דרכינו והמאירי ז״ל פלא חששו לזה והביאו
הדרשה ממה שהאכילתו מעדנים .וגם על ר״ג גופא
קשה ,מה שלא הקשה כן גס אדרשה דבסמוך מיין משובח,
דליקשי תינח עשירה עניה מאי איכא למימר:
כ) פירוזש שעורים .עי׳ מש״כ לעיל אות י״ז ,וגם זה כן:
כא) בכלים נאים .בדפוס קוש׳ הגוס׳ בכלים משובחים,
וכן הביא המאירי ז״ל בכוסות משובחים,
והוא כ3גמ׳ ומד״ר .ועי׳ מש״כ באות י״ע:
כב) פי׳ פחות שבכלי חרש .עי׳ מש״כ לעיל אות
י״ז ואות כ׳ ,וגם זה כן:
כג) משים בה פנים ומגלה מעשיה בגלוי3 .גמ׳ שתי

דרשות הן ,ורבינו ז״ל הביא שתיהן ,דליכא נפ״מ לדינא.
והמאירי ז״ל הביא רק השניה היא עשתה בסתר והקב״ה
מפרסמה .והנה בפירושא דמשים בה פנים ,אי׳ לפנינו
במוקף פנאי לפרוע ממנה ,ועי׳ מש״כ לעיל אות י״ז,
וגם זה כן דבכת״י ודפוס קוש׳ ליתא ובדפוס קרי׳ זה
בציונים .ועיקר הדבר פי׳ רש״י ז״ל הכי .ובח״א מהרש״א
ז״ל פי׳ באופן אחר ,עיי״ש .ולפירושו הוי כמו לפי הדרשה
השניה לפרסום הדבר:
כד) לכפרה ולזכות גדול .בדפוס קוש׳ הנוס׳ לזכות
ולכפרה:
כה) שמח הוא לעולם .בדפוס קוש׳ הנוס׳ ישמח לעולם.
ובדפוס קרי׳ הנוס׳ שמח לעולם הבא .ועי׳ אבות
פ״ג משנה א׳ איזהו עשיר השמח בחלקו כו׳ אשריך
בעוה״ז וטוב לך לעוה״ב ,ובפירש״י ז״ל שם:
כו) מלך .בכת״י ודפוס קוש׳ וקרי׳ הנוס׳ מלאך:
כז) בהגהת הר״ף :רשע .עי׳ פסחים דף מ״ט ע״א וב״ה
דף קי״ט ע״א וב״מ דף ס״א ע״ב ,ובח״א
מהרש״א ז״ל בב״ק שס:
שלא
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מצר
ולא תנאף אין למון מאון אלא בא״א כויכת‘ סזר «*•!>
ס4אוןססר/ןיפסוז״לאע0/גם  wפירשו כבר
גדנמת הראשונות חזר ופירשו לאן שנית מכני דהכא מוכת
/פעי דבא׳א מדבר סכתיב דלעיל בראשונות לא הוכיח רש
סמדבר באיאאלא מבניין אב סל לשון קם אף ונואפן
מייריבא״א אבל אינא למפרן דשמא לשון ניאוף הוא סס
גילל סל וכות.וכולל בין׳פנוייס בין אשת איש לכך ח/ר
ןספרשו כאן להחזין פירושו סלמעלהדבכאן קשה לו סוי׳״ו

1

מה כגב כאן גוברות אל 1ולא תנאף בוי /סש*כ בדברות
ראשונות םס1א בלא.ויו ,ושחק ואומר שבא לסירות לנו•

ככאןשאין ניאון אלא בא*אר? דבעיעזף׳ הוי״ו משסע
סקוא חמיא דלא תרכיז פס לא תמת מדבר בפיתת ביר אף
לאתנאףסדנרגמיתתג׳דוהואניאוף שלא־״א ועל זה
כאפר לפעלס !שפי׳לא; תגנוב בגונב משות הכתוב מדבר '13
יססזאגדבר הלמד מעניינו כו')דלא תרנח ולא תנאוף' פשוע
Kשם שמדברים במיתת ב״ד ובלא תנאף אין הפשיעות כל 1
כך אלא מסבא דכתלנוי /וס ה ד&אר סווי*ן דלא תגנוב ולא
תענה מורץ בן אלא שאין שנרין לפרש כיוןתאר פירושו
למעלה ממדה שבשדות התורה נדרשת בפן וס1אלימוד'יגעור
עכ*ל אנלשא׳מפרשי׳ערט בעניו אתוז״ל רמ/ז ז״לאין לשון
ניאוף אלא בא״א פי׳זס כאן ולא בפ׳יתרו מסוס דק"א דלא
'מנאף ע'כ בשאר עריות דאי בא׳אסריהזייר הכתיב אפי
שלא יססוד א!תק בלב כ*ש שלא יהיה מזנק .,עפה <ק"א דלא
מחמוד היא בא'א ולא תנאף בשאר עריית אבל בפ׳יתרו לא
מוכרך לפרש דכצל שם לא תמחוד אשת רעך עס עבדו ואמתו

אין פירושו שלא לזנות עמקם אלא שה,׳א חומד אותם שיהיה1
סלו לגשרי אף אשת רעהו שקוא חומד אותה שתהיה שלי
אכל החתודס לזכות עמס לא הוזכר וא״כספיר אתי לא
מנאף שלא יזכהעמה א כל בדברות אלו שילה !הכתוב וכתב
לא תחמוד אשת רעך בדבור בפני ענפויוצא כלל אותה עה
עבדו ואמתו ה*א דאזהרת לא תחמיד אשת רעך כאי ר*לשלא

חפוד אותה לזנות עמה וא״כ איןלפרש לא תנאף בא׳א רן<
בשאר ערי׳ת או בפנויה והזהיר הקסדה בא*א והכי אוף
בשאר עריית או כפמיה סוברך לומר מדאי לא תנאף באיא
ולא תחמוד היינו שלא ■יחמוד אותו שתהיס אשתואע׳ג
דחלקינהו הכתוב מעבדו וא«תוס'מ הפי' אחד ונראה בי

החמדה נדברים האחד חומד רנד ספני שחפר ממנו אותו
ץבר וחומד אותו לתלאות.תפר«נו כמי שאין לו בית ואשם
ומוסד אותם וסי שאין לן בית ואפה חומד בית קודם ואת כ
חומד אשה כי אחר שאין לו בית לסכין יכנס אשס•
וכדאמרינן כסופה ינכה בית ואיז'כ ישא אכה וכן התורה
׳אמרה כי תנכה בית חדש ואח׳כ אסר כי יקח איש אשס
חדשה ויש סי שחומד מפני שינרז מתגבר עליו אע*ג שאינו■
חפר פית ואםה חומד לתוספת תאזה ובודאי היכר סתנבד
יקודם לתאותאשס ואח״ב לבית לפיכן בדברות האחרונות!
נאמר לא תחמוד אשת רעךואח׳כלא תתאוס כית רעך
ומזה המעה נראה שלא ככתב שדהו בדברות ראשונות שאין
השדה משלים חברון האדם שאין תשתמש כשדה עכסו רן-
עי חרישה וזריעה ונעיעס ולא נקרא זה השלמת חכרוכו
פיון שאינו משלים נענסו רק התבואה וספירות משלימים.
אבל בדברו'האתרוכו'ססדברו׳סה שיכרו תאב ויכרות*אנ כל
חס אס׳יתאו׳לכן והוסיף שדה! וגם כתב לא תתאו׳מזה כטעם
סכיון שקחטדה מדברית 0ני1ת הוא נשכיל יכרו מלבד קאשס:
שייך בה לשוןחמדה מפני שהיא אשה בעלת חן ונתמדס;.
לסר!'!ה \בך כתי'בה לשון חסדה אבל גבי בית ושאר דברים.
בקיב לא תתאוה שהוא מן הכפש הסתאוס ולכן ג’כ תלקש

ובדברות הראשונית  iSoספ«א חומד ממי ססוא רו«5

להסלים ענפו סס שתפר וכבל דבר שישלים עכסו סייך מסד•
שהאדם חומד לדברים סמשליסי' אותו כ*כ חכם בדול בוזרימ
אכן בכל דפוסי לוע״ז גרמיי ג*כ הכא בני׳ זרו למס חזר ופ*"
ן1ס יותר ססאד כדברו ,אגא י״ל דס׳א דוקא סתם סיירי בא"♦
כפי סברת סתכה סלל זק’ל ן

רו*/

אף סוא לשון תעדיבטו נחמד למראס כו,לאפ«ק«

0סרסל&_9כתב שנל אחד לאו בפני עצמו הוא
ביב׳ענייניסהסזז״לכל החוסדעבדואו אפעו או ביתו
או.ךליושלחבירואו בלדבר שאפשר שקנסו סמנו והכביד
עליו לעיס וספניר בו עד שלקחו ממנו סריזס עובר בלא
תחמוד כלהסתאוס ביתו או אשתו וכליו סל חנירו וכל כיונא
בזה ביון שחפב בלבו איך יקנס דגר זה ונפתס בלבד נדבר
עבר בלא תעט׳של לא תתאוה ואין תא)6א נלב־בלבדסתאל,
סביאס לידי תמוד והחמוד מביא לידי גזל סאסלא מ«
הבעלים לעכור אע*פ שהרנס לסם בדמים והגביר ברעים
ובא ליד* גזל שכ/חסדו בתים וגזלו ואס עמדו הבעלים לפניו
להכיל ממונה או מנעוהו מלגזול יבא לידי שפיכת דמים נא
.ולמד ממעשה אחאב וכתות הא למדת שסמתאוס עובר נלאו
אחד והקונה דבר שסתאוסנספנר שהפציר בבעלים עמר
בב׳לאזין לכן נאסר לא תחסה־ (לאתתאוה ואם גזל עזר
בג׳לאוין עכ*ל וכל הפוסחים הביאו דבריו לגפן סלכס זולת
הסס״ג השיג עליו וכת׳יז׳ל ולא יתכן לומר ק כי כ /בדברו'
לא תחמוד אשת רעך ולא תתאוה בית דעך ולפי מריו
התמיר יותר בבית ס באשת איש אלא סחמוד וסתאוס סכל
אחד וכן פירשו אזנקלוס לאתרוג וכן ונחמ לסרא׳מתרגמיק
!.מרגג למחזי וכן פרסי כי סכל אחד עכ׳ל ס'ש ולפי דבריו
.התמיר .כו׳ביאור דבריו לפי שאוסר בבית רען אפי' תאום
גרידא שהיא בלב ובא’א כת׳לא תחמוד ולא אסר אלא חיפו!
דסיינו דוקאסעפק מעשה^זק׳ל מובא על מריו קדא שקרי
יסרמב׳ס לא מפי ענמו אמר כן אלא ספי המכילתא לחייב
על המאוס בפני ענפה יעל החסוד בפני ענמס כס׳ס המגיד
משכה סם ובבר ביאר הרסב’ן ז״לדיכין אלו נס*ה במכות ר»/
<.רס״אוהניאק?ר«תתיונאמרותעלזה ע*ש וכ /בכפר
התינוך וז? כמכילתא לא תחמ.ד ביתרען ולהלן הוא
אוסר לא תתאוה לחייב על-סתחוה בפכי עכמס ועל החסוד
בפכיעכסה וכוי א כ אי; השגתו על סרמב /כי אם על
כסכי:תא 1אפי'את*ל שלא ה־היכתובזה במכילתא סלפנין

כאשר לא נמצא גם כתכילתא שלפני אכתי קפס י אין לא
השגיח הפמ ג על פ*ש הרסב״ס כל ה■ ת*וה ביתו או אשתו
כו'אע’גדבאסתו לא כתי׳לאן דלא תתאוה אלא לא תחמוד
וכו׳ולסק כתב הרחב״ס כל כסתאזהאשתו כו' אלא ע״ג
כיל שהרמב׳ס ז׳ל סבר כיון דכתיכגבי ולא תתאוה וכל
אשר לרעך סבל בכלל אפי' אשתו ועי״ל דס״ש לא תחמוד
גבי א׳א ולא תתאזס גבי מתון ככל לרבותא כי בא״א
אסר אפי' המעשה זכ״ס הרהור סלב שהרי בהדיא
ארז*ל גבי אשה הרהורי עבירה ןס׳ס מעבירי וגבי
ממון אסר אפי' סתאוס שבלב «כ״ש חמדס סל גזילס
והראשון עיקרכןנ׳ל:
ועתה למס נמות כי תאכלמ-סאש הגדול•
רש*«
הזאת אס יוספיס אנחנו לשמוע את קול יי*
אלדינו עוד ומתנו וגו׳ מה יפס ומס נעים מ״ס בזס
הרב הגדול ר׳ס אלסשנוני וז״ל שמעתי אוסרים מ«5
הרי בי רב ז* ל שהיו ישראל אומרים לפר/גה ני מאתר
שהשיגו נחייסס סס שהיו מקוים להשיג אחר המות א כ
סעתס
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מסכת בבא קמא
הכתם
א) דף ס״ב .חמסן דיהיב דמי ולא אמר רוצה
אני .וזה פסול מדרבנן ,דאינו עובר בלא
תגזול וגם כלא תחמוד אינו עובר ביהיב דמי
ללשון אחד בתום׳ פ״ק דב״מ ,ואף דהחפץ לא
נקנה לו ,ולכאורה גם הדמים לא נקנו לבעל
החפץ ומ״מ שרי מדאורייתא ,והוא חידוש גדול,
אמנם דוקא אם כבר נתן הדמים ואח״ב לקח את
החפץ ,אבל אם תחלה לקח את החפץ אף שלקחו
ע״מ לשלם אשור מדאורייתא ,דלא תגנוב ע״מ
לשלם כפל ,והנה באופן זה שנותן דמים
מקודם מצינו גזילה מותרת ,ולכאורה אפשר
לישב בזה קושית תום׳ ל״ל קרא לפסול סוכה
גזולה ת״ל משום מד,ב״ע ובאופן זה הרי אין
כאן עבירה ,אבל י״ל דבכה״ג לא מיקרי גזולה
אף שלא נעשית שלו ,דמה״ת לא נקרא גזל
אלא בלא יהיב דמי ,ונראה דבכה״ג אין לו
קניני גזילה כגון לקנותה בשינוי דלא מיקרי
גזל כלל ,אבל ביאוש נראה דקונה אפילו למ״ד
אינו קונה משום דבאיסורא אחא לידיה אבל
הכא אתא לידי' בהיתירא ,ואף דאין לו קניני
גזילה ,אבל קנין ע״י יאוש אינו מדיני גזילה
אלא מדיני אבדה ,ואם ישתמש בה נראה דחייב
לשלם כמו בגוזל קרקע ונשתמש בה למ״ד
קרקע אינה נגזלת וה״נ אין בה דיני גזילה,
אבל באתרוג דבעינן לכם אינו יוצא דלא עדיף
משאול ,וכן אם יקדש בו את האשה אינה
מקודשת דאין לו כח להקנות לה ,כמו במקדש
בחלקו דאינה מקודשת דהוי ממון גבוה ואינו
יכול להקנות.

מרובה
ב 1,ע״ב .יצאו קרקעות וכר .מהכא ילפינן
דאין גניבה בקרקע ,ולקמן קי״ז יליף מקרא
אהרינא בגזילה ור״א פליג לענין גזילה ,והכא
בגניבה לא מציני פלוגתא ,ומבואר מזה דגניבה
וגזילה לא ילפינן מהדדי ,וכן הוא בתום׳ לעיל

י״א מירושלמי גבי אין שמין ,דאיצטריכו תרי
קראי לגניבה וגזילה ,ולפי" ז בהא דנתמעט גונב
אחר הגנב ,מקרא דוגונב מבית האיש ,אפילו
אי נימא דד,מיעוט הוא _ גם לענין קרן ולא
לכפל גרידא ,מ״מ אין זה אלא בגניבה דכתיב
קרא ,ולא בגזילה דליכא קרא ,וזה דלא כמ״ש
בקצה״ה סי׳ ל״ד ללמוד גזילה מגניבה ,אבל
קשה דא״כ בהא דילפינן מקרא דאשר גזל דשינוי
קונה בגזילה ,אכתי מנ״ל דקונה בגניבה ,ולפי
מ״ש בתום׳ דשינוי שאינו חוזר ,ילפינן מקרא
דהן ולא שינוייהן דכתיב גבי אתנן ניחא ,אבל
אכתי תיקשי בשינוי החוזר מנ״ל דקונה בגניבה.
דזה נלמד מקרא דאשר גזל דכתיב בגזילה.
מיהו בר" פ הגוזל עצים מבואר ,דד,א דאין שמיו
לגנב הוא רק אי שינוי קונה ,וכיון דבירושלמי
יליף מקרא הא דאין שמין ממילא נלמד דשינוי
קונה בגנב ,עוד אפשר לומר ,דכמו דאפשר
ללמוד הא דשינוי קונה מאתנן ,והיינו דחזינן
באתנו דע״י שינוי פנים חדשות באו לכאן,
ומסברא ידעינן דבכה״ג נפקע חיוב השבה ,וא״ב
ה״ד ,דאפשר ללמוד גזילה מגניבה ,או איפכא
אף דלכל מילי לא ילפינן לד,ו מהדדי ,מ״מ
לענין שינוי אינו אלא גילוי מילתא דנעשה
פנים חדשות.

ג) תוד״ה יצאו קרקעות וכו׳ להיכא דנשבע
ע״י גילגול וכו׳ .וחנה בהא דנתמעטו קרקעות
משבועה ,לאו דוקא משבועה גרידא אלא מכל
דיני שומרין דפטור גם מתשלומין כמבואר
שם במשנה דשומר שכר אינו משלם ,ואף דהא
דממעטינן בש״ח משבועה ,אין הפטור מדיני׳
שומרין ,אלא דאין נשבעין על הקרקעות בכל
דוכתי ,כמו בשבועת עד אחד ומודה במקצת,
וא״כ מנ״ל דקרקע נתמעט מדין שמירה ,וצ״ל
דזה נלמד מקרא דכתיב גבי שומר שכר דפטור
מתשלומין וה״ד ,לכל השומרין ,כמ״ש תום׳
בשבועות מ״ב ונראה דגם דין שליחות יד
האמור בשומרין ,אינו נוהג בקרקעות אילו
משכחת ליה ,אפילו למ״ד דלרקע נגזלת ,כיון
דאין דין שמירה בקרקעות ,וא״ב ג□ דין טוען

קובץ

בבא קמא

תשא ,ולרבא ניחא דסבר שינוי קונה ,אבל
לאביי דשינוי אינו קונה איך תחול ההפרשה,
וצ״ל דמיירי לאחר יאוש ,והוי שינוי השם
דמעיקרא טיבלא והשתא תרומה ,לעיל ס״ו.
ק) מצות פאה להפריש מן הקמה ,לא
הפריש מן הקמה יפריש מן העומרים .ובתום׳
הביאו מס״ק דתמורה דפריך מזה לאביי ,דאי
עביד מהני אמאי צריך להפריש מן העומרים
ומיסני^זשום דכתיב תעזוב יתירא ,אבל אי
לא? קרא הו״א דפטור ,כיון דעבר בלאו דלא
תכלה וצריך ביאור ,מה טעם יש בזה לפטור
ממצות נתינה מפני שעבר בלאו ,וכעין זה
הקשה בקצה״ח בהא דקאמר בגט׳ דלאביי לא
איצטריך קרא דשינוי קונה ,דהא מנה תיתי
דשינוי הוי קנין וכן קשה בהא דס״ל לרבא הכא,
דלא מהני לענין קצירה ,דבשלמא לעגין
קידושין או גירושין ותרומה והקדש ,שייך לומר
שלא יחולו הקידושין וכו׳ משום דלא מהני ,אבל
איך שייך לומר בקצירה דלא מהני ,והקצירה
א״א לבטלה מהמציאות ,וכן בגזל דלרבא לא
מהני והיינו שלא יועיל קנין הגזילה ,ג״כ קשה,
דהקנין שנעשה ע״י מזילה חל מאליו וא״צ
לכוונת הגזלן לקנות קניני הגזילה ,ובכה״ג לא
שייר לומר לא מהגי במידי דאתי ממילא,
ונראה מוכח מזה דאביי ורבא בתרתי פליגי:
א) היכא דמצד עצמו מהני מ״מ כיון דעבר
אמימרא דרחמנא ,ס״ל לרבא דזה גורם דלא
מהני ,ואביי פליג בזה ב) היכא דמצד עצמו
ראוי לומר דלא מהגי ,אבל כיון דאמר רחמנא
לא תעביד ,ס״ל לאביי דמזד .מוכח דמהני
דאי לא מהני לא עביד מידי ,ואמאי עובר בלאו
דלא תכלה והוא משום גזל עניים ,ע״כ מוכח
דע׳יי הקצירה גרם הפסד לעניים ,והיינו דנפקעה
מצות תעזובו דאי נימא שלא נתחדש שום דין
ע״י הקצירה אמאי עובר בלאו ,כיון דהקצירה לא
מעלה ולא מורידה לענין חיובו ,הכי ס״ל לאביי,
ורבא ס״ל דמזה אין ראיה ,דאפילו היכא דלא
מהני מידי ,מ״מ עבר אמימרא דרחמנא ,וכן היא
מחלוקתם בגזל ,דס״ל לאביי כיון דעובר בלא
תגזול ע״כ מוכח דהגזל הועיל לקנות את
החפץ ,דאי לאו הכי לא עביד מידי ,דהא במזיק
נכסי חבירו לא עבר בלאו דלא תגזול ,ובאמת

ש ע £ם

קצא

היה ראוי להוכיח מזה ,דהגזלן קנה לאלתר
את הגזילה אלא דא״א לומר כן ,דהא כתיב
והשיב כמ״ש שם בשיטה ,אבל עכ״פ מוכח
דנעשה איזה קנין ע״י הגזילה ,והיינו היכא
שנשתנה דתו ליכא מצות השבה מסברא,
ומשו״ה עובר בלא תגזול ,אבל היכא דלא נעשה
שום קגין ע״י הגזילה ליכא לאו דגזל ,ולפי״ז
בקרקע דאינה נגזלת ,ליכא לאו דגזל לדעת
אביי כיון דלא מהני ,ואף דבספרי גבי לא תסיג
גבול מפורש דגם בקרקע עובר בלא תגזול,
אפשר דאביי מוקי הך ברייתא כמ״ד קרקע
נגזלת ,וכבר נחלקו הראשונים בזה ,אלא דקשה
מגניבת נפש דלא אהני ומ״מ עובר בלאו,
ותיקשי לאביי וכמו שהקשה ר״י לר״א לעיל
ס״ח גניבה בנפש תוכיח ,ובגט׳ לא משני מידי
לקושיא זאת ,וב״ז לאביי אבל רבא ס״ל דאפילו
היכא דלא מהני ,מ״מ עבר אמימרא דרחמנא,
ואין להוכיח מעבירת הלאו שהועילה הגזילה
לקנותה בשינוי ,ולפי״ז הא דאמר רבא בגזילה
דלא מהני ,אין הכונה דמשו״ה לא מהני משום
דעבר אמימרא דרחמנא ,דוה אינו שייך כלל
בגזילה דהקנין נעשה ממילא ,ואין צריך דעת
הגזלן לקנותה בשינוי ,ובכה״ג לא שייר לומר
לא מהני ,אלא דכונת רבא לדחות ראיתו של
אביי ,דאפילו נימא דלא מהני מ״מ עבר אמימרא
דרחמגא וא״ב איכא^לאו דגזל גמ_ בסרסע.
קא) ובמ״מ ריש הל׳ גזילה הקשה ,בתליוהו
וזבין אמאי קני הא עובר בלא תחמוד ונימא
דלא מהני ,ותירץ דילפינן מגזל דמהני אף
דעבר בלאו ,ולפי הנ״ל אין ראיה מגזל ,דהתם
ציון דהקנין נעשה ממילא לא שייך לומר לא
מהני ,משא״כ בתליוהו וזבין דצריך דעת לקנות
אפשר דלא מהני ,מיהו י״ל בדעת המ״מ דס״ל
דגם בשינוי צריך דעת גזלן לקנותה ואינו
קונה בע״כ ,כדמשמע לכאורה מלשון תוס׳ גבי
לצבוע אדום וצבעו שחור ,דטעמא דד״י דאינו
קונה בשינוי מפני שאינו מתכוין לקנותה ,ואי
נימא דצריך דעת לקנין שינוי שסיר שייך לומר
לא מהני[ ,וצ״ע היכא דהגזילה קיימא ברה״ר
בשעה שנשתנית ,אם הגזלן קונה אותה כיון
דצריו דעתו ואינו קנין דממילא]ןמיהו עיקר
לקושיה ה״ה צ״ע ,דהא הלאו דלא תחמוד אינו
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שעורים

תלוי בחלות הקניז^דאפילו לא אמר רוצה אני כיון שנקלה הוא כאחיך ,אבל קודם שנקלה אינו
דלא קנה מ״מ איכא לאו דלא תחמוד וא״כ לא כאחיך ,אף שלא עבר אלא פעם אחד ,וזה
__^יי דלא כמ״ש בש״ך יו״ד ריש סי׳ רנ״א ,ולפי״ז
שייר לומר בכה״ג לומר לא מקני.
קב) רש״י ד״ה מירחו וכו׳ שעשאן בגורן הא דמותר לשנאתו כשראה בו דבר ערוד— .
הוקבעו .ון^הע״ןזא דעשאן בגורן הוקבעו ,פסחים קי״ג — הטעם משום דיצא מכלל עמיתך
מפורש בסוטה מ״ג דאינו אלא מדרבנן ,והא ואחיך ,אבל בתום׳ שם כתבו ,דאינו מותר
דלא מחני הפקר לאחרי שכבר נתחייב הוא לשנאתו רק בשביל העבירה שעשה ,ואם יהיה
מדאורייתא ,ושמא י״ל לפי מה שצידד הר״ש לו עליו שנאה אחרת עובר בלא תשנא ,ומוכח
ספ״ק דפאה ,דבמירחו קודם ראית פני הבית דהוא בכלל אחיך ,אלא דגם באחיך לא אסרה
ואח״ב הפקירו חייב מדרבנן ,ומפרש רש״י תורה לשנאתו בשביל דבר ערוה ,ובס׳ חפץ
דהכא מיירי קודם ראית פני הבית ,וע״כ כתב חיים כלל ד׳ סעיף ד׳ הקשה מדברי ר״י בשע״ח
דהוא מטעמא דעשאן גורן ואף דבסוטה פירש״י דאסור להכלימו ,ומ״ש דמותר לשנאתו ,וכתב
דהעני עשאן גורן ,והכא מפרש דקאי על לחלק דלהרע לו בידים המיר יותר ,משנאה
בעה״ב ,אפשר דס״ל לרש״י דתרווייהו איתנהו שבלב ,ואינו נראה לחלק בזה דאי נימא דמותר
לשנאתו מפני שיצא מכלל אחיך ,ה״ה דאינו
בכלל עשאן גורן.
קג) תוד״ה מירחו וכו׳ היה הכל שלו ,ומוכח בכלל עמיתך עם שאתך בתורה ומצות ,ולדעת
מדבריהם דליכא ממון עניים קודם הפרשה ,ספר יראים באמת מותר גם להכלימו ,אלא
ובפ״ח דפאה מבואר ,דמשניכרו העוללות אין דדעת ר״י כמ״ש בתוס׳ הנ״ל ,דגם לענין שנאה
יכול להקדישן ,דאין אדם מקדיש דבר שאינו הוא בכלל אחיך ,אלא שלא אסרה תורה רק
שלו ,ואפשר לומר דשאני עוללות שהן שנאת חנם ,היינו שלא בשביל דבר ערוה.
קד!) ובלאו דלא יוסיף כתב בספר יראים
כמופרשין כיון שניכרין שהן עוללות ,והנה
משמע מלשון תוס׳ דע״י הפרשה נעשה הפאר ,דעבריין לעבירה אחת מותר להכותו ,דקיי״ל
ממון עניים ,ולעיל ס״ו גבי ראשית הגז כ׳ דלא כמ״ד ,סנהדרין פ״ה ,מקשינן הכאה לקללה,
שייכא ביה הפרשה ,והטעם נראה משום דאין ומבואר שם בדבריו דכיון דליכא איסורא להכותו
בהן קדושה כמו בתרומה ,ולכאורה הטעם הזה ה״ה דאינו חייב לשלם אם חבל בו ,והקשה מהא
שייך גם בפאר .דאין בה קדושה ולא שייכא דתנן אדם באדם משלם במותר נזק שלם,
ביה הפרשה ,והא דפאה מיפטרא ממעשר היינו ואמאי שני חייב לשלם הא הראשון רשע הוא
לאחר שזכו בה העניים ,אבל מלשונם משמע שעבר בלאו דלא יוסיף ,ותירץ דמיירי שחבל
דנעשית ממון עניים בהפרשה ועיין בתום׳ רע״א בשוגג שלא נעשה ראשון רשע ,אלא דצ״ע
דכיון דיצא מכלל עמיתך ,א״כ אפילו למ״ד דלא
פ״ד דפאה אות נ״ב.
קד) ע״ב .איקרי כאן עושה מעשה עמך .מקשינן הכאה לקללה ,ג״כ לא יתחייב בחובל,
הנה הכא איירי בגזלן שרוב עסקו בכך ,כמ״ש דגבי תשלומי חבלה כתיב ואיש כי יתן מום
בתוס׳ וע״כ לא הוי עושה מעשה עמך ,אבל בעמיתו ,ומ״ש מאונאת דברים דמותר להונותו
אילו גזל פעם אחד באקראי י״ל דמיקרי עושה משום דאינו בכלל עמיתך כמ״ש ביראים שם,
מעשה עמך ,אבל מד,א דפריך ביבמות כ״ב והוא לכו״ע ואינו תלוי בהא דמקשינן הכאה
גבי ממזר דחייב בקללת אביו ,והא אינו עושה לקללה.
קו) מ״ש ביראים דבאיגו עושה מעשה עמך,
מעשה עמך ,ומאי רומיא הא אפשר דלא בא על
הערוד .רק פעם אחד באקראי ,ומוכח דגם כיון דמותר לחבול בו ליכא גם חיוב תשלומין,
בכה״ג מיקרי אינו עושה מעשה עמך ,והטעם ומבואר דס״ל דחיוב תשלומין תלוי באיסור
כיון דבידו לחזור בתשובה ואינו חוזר תו לא החבלה ,ולפי״ז נראה דה״ה בנזקי ממון ,אם
הוי אקראי ,וכן כתב בספר יראים במצות הלואת מותר להזיק ליכא חיוב תשלומין ,דמ״ל חבל
אביון סי׳ קנ״ו ,והביא ראיה מהא דונקלה אחיך ,בגופו מ״ל חבל בממונו ,ואין להקשות דא״כ
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קושיות והערות בענינים שונים

התורה

| קושיות והערות בעממס ש1ג«ס |
הרב ברוך חיים הלוו דינר
כולל הרבנים סונררלנד ,גי״טסהעד

תמיהת האבן עזרא בלאו דלא תחמוד
כתב האבן עזרא על מצות לא תחמוד (שמות כ׳ י״ד) אנשים רבים
יתמהו על זאת המצוה ,איך יהי׳ אדם שלא יחמוד דבר יפה בלבו כל מה
שהוא נחמד למראה עיניו ,עב״ל .וע״ש מה שתירץ.

והנה במהות מצוה זו יש כמה שיטות בראשונים .שיטת הרמב״ם
והחינוך ידועה שיש חילוק בין לא תחמוד ולא תתאוה ,דאינו עובר על
™*"®לא תחמוד עד שיקח החפץ שחמד ,אבל הלאו דלא תתאוה עובר
במחשבת התאוה בלבו .אולם הרבה ראשונים חולקים על זה ,ובראשם
הסמ״ג (שב׳ מצוה קנ״ח) דלא יתכן לומר כן ,כי כן כתוב בדברות
[אחרונות] לא תחמוד אשת רעך ולא תתאוה בית רעך ,ולפי דבריו
החמיר בבית מבאשת איש ,אלא החימוד והתאוה הכל אחד ,עכ׳־ל .וב״ב
בס׳ יראים (סי׳ קט״ו) זייל נאמר לא תחמוד וכתיב לא תתאוה ,פי׳ אחד
לאלו ב׳ לאוין ,ושנה הכתוב עליו לעבור עליו בב׳ לאוין עכייל .וכן איתא
גם בשערי תשובה לרבינו יונה וברמב״ן עודת כמו שנעתיק לשונם להלן.
אולם גם בין הראשונים האלו יש מחלוקת איך עוברים על לאו זה .דעת
הסמ״ג שאינו עובר עד שיעשה מעשה ,וכ״ב היראים ז״ל דחומד נקרא
שחומד דבר חבירו ולוקחו ובו׳ ,אבל החומד במחשבה בלא מעשה אינו
עובר בלא תחמוד .אבל מהאבן עזרא מוכח דחולק וסובר שבמחשבה
בלב בלבד עובר על לא תחמוד ,כיון שהביא התמיהה על לא תחמוד
שבדברות הראשונות ,ולא המתין עד דברות האחרונות שכתוב בהן לא
תתאוה .וזוהי גם דעת רביגו יונה בשערי תשורה (שער ג׳ סי׳ מ״ג) ודל
הוזהרנו בזה שלא להתעולל עלילות ברשע לקחת שדה וברם וכל אשר
לריענו כר ,והוזהרנו על מחשבת הדבר הרע הזה שלא נסכים במחשבתנו
לעשותו שנא׳ לא תחמוד עכ״ל .ויש לדייק בדבריו שלא במחשבה לבד
עובר אא״כ יש עמה הסכמה במחשבה לעשותו .וכן היא דעת הרמב״ן
עה״פ לא תחמוד (בפ׳ ואתחנן) ז״ל וביאר כי יכנס בכלל חמדה אפילו
התאוה ,כי אם יתאוה לגזול מחבירו דבר מכל אשר לו ,ולא יובל לעשות
בן כי חבירו תקיף ממנו או שיש במקומו אימת מלכות ,עובר בלאו הזה
עב״ל ,והיינו שהסכים בלבו לעשותו רק שהמצב עיכבו .ובפי׳ תועפות
ראם על היראים הנ״ל מדייק כן מהרמב״ם (פ״א מהל׳ גזילה ה״י) ז״ל כל
המתאוה וכר כיון שחשב בלבו היאך יקנה דבר זה ונפתה לבו בדבר ,עבר
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תמיהת האבן עזרא בלאו רלא תחמוד

התורה

רמא

בליית שנא׳ לא תתאוה ,ואין תאוה אלא בלב בלבד עכ״ל ,דממ״ש ונפתה
לבו בדבר משמע דצריך הסכמה כדי לעבור בלאו .ויש עוד שיטה
בראשונים דמחמיר טפי דגם בלא הסכמה בלב עובר בלאו ,והיא שיטת
החינוך (מצוה תט״ז) ז״ל וב׳ הרמב״ם [בסה״מ מצוה רס״ו] כו׳ ולאו זה
דלא תתאוה ימנענו אפילו התאוה בו בתוך לבנו.

ואדור שביררנו כל השיטות נמצא שלרוב הראשונים אין מקום לתמיהת
אנשים הרבים שהביא האבן עזרא ,דלשיטת הסמ״ג והיראים שאינו עובר
אלא ע״י מעשה ,פשוט דלא קשה מידי ,וגם לשיטת רבינו יונה והרמב״ן
שעובר בהסכמה בלב לקחתו לא קשה ,דלא אסרה התורה התאוה אלא
ההסכמה ואיסור זה אפשר לכל אדם לקיים .ורק לשיטת החינוך שעובר
אפילו בהתאוה בו בתוך לבנו ,יש מקום להתמיהה.

אולם החינוך עצמו הביא תמיהה זו ויישבה ,וז״ל ואל תתמה לומר ואיך
יהיה בידו של אדם למנוע לבבו מהתאוות אל אוצר בל בלי חמדה
שיראה ברשות חבירו והוא מכולם ריק וריקם ,ואיך תבא מניעה בתורה
במה שא״א לו לאדם לעמוד עליו ,שזה הדבר אינו כן ,ולא יאמרו אותו
זולתי הטפשים הרעים והחטאים בנפשותם ,כי האמנם ביד האדם למנוע
עצמו ומחשבותיו ותאוותיו מכל מה שירצה ,וברשותו ודעתו להרחיק
ולקרב חפצו בכל הדברים ברצונו ,ולבו מסור בידו ,על כל אשר יחפוץ
יטנו ,עב״ל,.ולכאורה תירוצו צ״ב שהק׳ איך יהיה בידו ותירץ כי האמנם
בידו הוא .ונראה כוונתו לפי מה שהגדיר הוא הלאו דלא תתאוה שאין זה
התאוה הראשונה המתעוררת בלבו ,אלא כשקובע מחשבתו בה ,אשר
^^בזה מחזק התאוה בלבו ,וז״ל שנמנענו לקבוע מחשבותינו להתאוות
מה שביד אחד מאחינו בני ישראל ,לפי שקביעות המחשבה בתאוה על
אותו דבר יהי׳ סיבה לעשות תחבולה לקחת אותו ממנו וכר ,ועובר על זה
וקובע מחשבתו להתאוות במה שיש לזולתו עובר על לאו זה ,עכ״ל.
ובזה שפיר מיישב התמיהה דאף אם אין ביד האדם למנוע לבבו
מהתאוות מה שיראה ,אמנם בידו הוא שלא לקבוע מחשבתו בה.
ולפ״ז נמצא שלכל ההגדרות בלאוין דלא תחמוד ולא תתאוה הנמצאות
בראשונים ,אין מקום לתמיהת האנשים רבים וגדלה התמיהה על האבן
עזרא שהביאה .וצ״ל שהאבן עזרא יש לו שיטה יחידה בלאו זה ,והוא
שאפילו התאוה הראשונה שמתעוררת בלבו ג״ב נאסרה בלאו זה .ורק
לפי זה שפיר יש לתמוה איך יהיה אדם שלא יחמוד .ותירוצו שם מיישב
גם את זה ,וכן תירוצו של הבית הלוי שם מיישב זה ,שיתכן לאדם
להזהר שגם התאוה הראשונה לא תכנס בלבו ,עיי״ש.
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עופר בגורן ורוצה למדות מעשר שני שלו
בלא חומש ,וכתבו שם התום׳ "כמו שקנה רב
מרי מרבא ע״י הודאתו של איסר ,אעפ״י
שהיינו יודעין שלא היה של רב מרי".
זה הוא בעצם הגדר של :הודאת בע״ד
כמאה עדים ,וכן נפסקה ההלכה בחו״ם (סימן
עט ברמ״א) , :ונאמן על עצמו יותר ממאה
עדים׳ ,ובחו״ם (סימן קיג ס״ב), :הודאת
בע״ד כמאה עדים לחובתו" ,והיא מדין .או־
דיתא" כמו אצל רב מרי ,כן כתב חקצוה״ח
(סימן מ־א) וביתר אריכות בקצוה״ח (סימן
קצד־ג) בדין מכירת חמץ וכן נראה דעת הג־
תיה״ט (סימן ם׳ ,סקי״ז) .לפי תשו׳ מהר״י
בן לב ,הודאת בע״ד היא מדין התחייבות

חובר!?' א׳

ונתינת מתנה ,עיין קצוה״ח (סימן לד־ד).
לדעת הקצוה״ח שם ,היא מדין :גזירת הכתוב
וכמ״ש רש״י בקידושין (סח ב), :הודאת בע״ד
כמאה עדים ,דכתיב" :אשר יאמר כי הוא
זה" ,הרי שסמך על מקצת הודאתו .וכבר
קדמו להקצוה״ח בתשו׳ תשב״ץ( .ה״א סימן
עו) ,ולדעת הרשב״א בתשו׳ (ח״ג סימן סז)
הודעת בע״ד היא מתורת נאמנות בהוכחה,
או מדין "מיגו" ,דאם רוצה יכול לתת מעותיו
במתנה כן כתבו הקצוה״ח והתשב״ץ הנ״ל.
זהו היסוד של דיני ממונות ,אדם יטל
להתחייב אף שאינו חייב ,לתת ממונו ולמחול
וכד׳.

הרב אברהם לידר
ירושלים

מי שכופה לאשה שתתקדש לו אם עובר על לא תחמוד.
בתשובת חתם סופר אבהע״ז ח״א סי׳ ק״ט
כתוב בזה״ל, :והגה הרי קמן מי שתלה תבין
הוי זביני׳ זבינא ,ולא הפקירו ממון האנס,
ואם כן מה לי תלוהו וזבין או תלוהו וקדיש 1
מ״ש דלזה הפקירו ממונו ולזה לא הפקירו
ושניהם עברו על לא תחמוד כמש״כ הרמב״ם
פ״א מה׳ גזילה הלכה ט׳ ויוד׳ .עכ״ד החת״ם
זצ״ל ,שקוטבם סובב על הגט׳ ב״ב מ״ח רב־
תלוה ונתקדשה אפקיגהו רבנן לקדושין מיני'
ע״י הפקר ב״ד שהפקירו ממונו של המקדש
ואילו בתלוהו וזבין לא הפקירו ב״ד ממון של
הלוקח.
והנה ברמב״ם שם איירי בחומד אשת
חבירו דעובר אבל מדברי הח״ם נראה חידוש
דגם באשה פנוי׳ יש הלאו דלא תחמוד אם
אנס אותה להתקדש ,ודבר זה צריך תלמוד
לפענ״ד דהרי בפסוק נאמר רק אשת ומנא לן

לרבות פנוי׳ ז וראי׳ לדבר דאין פנויה בכלל
הלאו דהא כתב הרמב״ם שם, :כל החומד
עבדו או אמתו או ביתו ...והכביד עליו ברעים
והפציר בו עד שלקחו ממנו אעפ״י שנתן לו
דמים רבים הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר:
"לא תחמוד" ,והרי לדברי החת״ס יצא שיהא
אסור ל״הרבות ברעים" ולהפציר באשה שתת
קדש לו כמו שאוסר הרמב״ם כה״ג במכירה,
וזה מבואר הביטול ומעשים בכל יום נגד זה
והכתוב ,וכל אשר לרעד׳ כולל רק דברים
שחוץ לגופו ,ואטו אונם ומפתה עובר ב,לא
תחמוד׳ והרי בכתובות מ״א האומר פתיתי
בתו של פלוני משלם בושת ופגם עפ״י עצמו
ויקשה להראב״ד שסובר דבאשה שהודית
ששמשתו נדה שאינה מפסדת כתובה בהו־
דאתה משום דאין אדם משים עצמו רשע,
וה״נ הכא שם עצמו רשע שעבר ב,לא תחמוד׳
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ומונח דליכא ׳לא תחמוד׳ בכה״ג .וראי׳ זו
בעצמה קשה על המנ״ח מצוד ,ל״ד ,דיש
במאנס אשד ,שגוי׳ משום גזל ולכן בן נח
שאנס שנוי׳ חייב מיתה משום גזל וגסתייע
מהרמב״ם פ״ט מה׳ מלכים דבעלי שכם גת־

א ש י ש

חוברת א׳

יג

חייבו הריגה משני ששכם גזל והם ראו וידעו
ולא דנוהו והרי בגט׳ כתובות שם אמר
דדין המשנה הוא גם באומר אנסתי והרי
שם עצמו רשע שעבר א׳לא תגזול׳ ,וצ״ע.

ו״

ת *)

— חדושים בש״ס — ישוב לקושיא שהשאירוה התום׳ בתמיהה —

זבחים ק״ו ע״א וע״ב וק״ז ע״א» (מתני׳):
׳השוחט והמעלה בחוץ חייב על השחיטה
וחייב על ההעלאה .רבי יוסי הגלילי אומר s
שחט בשנים והעלה בחוץ [חייב]! שחט בחוץ
והעלה בחוץ שטור שלא העלה אלא דבר פסול.
אמרו לו :אף השוחט בפנים והעלה בחוץ
פסלו׳.
(גמ׳), :בשלמא העלאה כתיב עונש וכתיב
אזהרה ...אלא שחיטה בשלמא עונש דכתיב!
"ואל פתח אהל מועד לא הביאו" ,אלא אזהרה
מנלך? אלא כדרב יוחנן דאמר :אתיא הבאת־
הבאה מה להלן לא ענש אלא א״כ הזהיר אף
כאן ...רבא אמר  :כדרב יונה דאמר רב יונה:
אתיא שם־שם מה להלן ...אשכחן מוקטרי
פנים שהעלן בחוץ ,מוקטרי חוץ שהעלן בחוץ
מנין ז אמר רב כהנא! אמר קרא" :ואליהם
תאמר״ ...אלא כדתנא דבי רבי ישמעאל:
״ואליהם תאמר״ — לערב פרשיות׳ [,ויו מו 
סיף על עגין ראשון ומערב הפרשיות לומר
שאף שחוטי חוץ שהעלן בחוץ חייב .פרש״י].
,רב יוחנן אמר :אתיא הבאה־הבאה מה להלן
מוקטרי חוץ אף כאן מוקטרי חוץ .מתקיף
לה רב ביבי [,בר אביי׳ .גי׳ שטמ״ק] ,הא
דתגן :״שלשים ושש כריתות בתורה״ —

תלתין ושב הויין דאיכא המעלה והמעלה ז
קשיא׳.
ובתום׳ שם (ק״ז ע״א) ד״ה דאיכא , 1דאי־
כא המעלה והמעלה קשיא .קשה׳ [גי׳ השט־
מ״ק , :תימה׳] ,מהא דלא משני ההיא דכריתות
כרבי יוסי הגלילי דפטר מוקטרי חוץ ז׳ עכ״ל.
והנה אנן לא קיימא לן להלכה כרבי
יוסי הגלילי כ״א כת״ק דגקטא מתני׳ בתר
הכי בלשון רבים (,אמרו לו׳) ,וכן פסקה
הרמב״ם בפי״ח ממעשר ,הקרבנות הלכה ה׳:
,השוחט קדשים והעלם בחוץ חייב שתים,
אחת על השחיטה ואחת על מעליה׳ .בכ״ז
הרואה יראה דהתום׳ דמקשו ששיר מקשו,
וליכא לדחויי בה דמשום הכי לא משני הא
דכריתות בדרבי יוסי הגלילי ,משום דלא
ניחא לאוקמי לההוא סתמא דלא כהילכתא,
ולא היא דאדרבה מכחד ,של אתקשתא זו
עצמה דרב ביבי בר אביי ממתגי׳ דכריתות
דלית לד ,פרוקא אלא בהכי אף אגן נימא
דהיא הטתנת דבזה סתמה מתגי׳ דכריתות
כוותי׳ דרבי יוסי הגלילי ,ואד",נ דהלכתא
כוותיה לגבי ת״ק — ואע״ג דהדרו עליה דת״ק
בלשון רבים — הרי כלל גדול בידיט :הלבה
כסתם משגר.)‘,

•) מספרי 3כ״י.
 )1הרמב״ם פ״א מהל׳ שגגות הלכה 3׳ , :וכל עכרד ,שהייבין על זדונה נרה חייבין על שגגתה

חטאת חוץ משלש עבדות :מגדף ומבסל מילה ,וקרבן פסח .הפסה והמילה מסגי שהן מצוות עשת ..והמגדף

מפגי שאין בו מעשה׳ .ובלחם משנה מקשה ע*ז וז״ל!, :בריש כריתות תניא מגדף מגיא קרבן דמגדף דכתיב
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מפורשי מעמי המצות נטעם מה שקרוב פסול
לעדוח גס לחובה דכיון שמעיד לחובת קרוט
ע״כ הוא שונאו וכטבע ששנאת קרובים גדולה
משנאת רתוקים זל״ז ואף דקיי״ל שונא כשר
לעדות מ״מ שונא גדול כזה לכ״ע פסול טכ״ד,
וזה כמו שיטת כרש׳ל אולם לא מצאתי מי
ממפורשי טעמי המצות שיאמר כן ובמינון•
מ׳ חקפ״ע כ ,כטעם שלא ירגילו להעיד נם
לזכות ובמנ׳ח שם תמה ע״ז דלמה כ׳ בכלל
טפס ע״ז כיון דבגמ׳ איחא שעדות קרובים

חורה

הוא מטעם גזיה״כ ,ע״ש — .גם ק״ל בסברת
הרש״ל למה מילק רק בשונא מסתמא גם
באוהב שייך לחלק בין סתם אוהב לאוהב
גמור ועפח״ש רסי׳ ל״ג מהרדב״ז מ״א סימן
צ״ו דפוסל משרתי הבית להעיד להבע״ב ,וע׳
באוה״ח כק׳ פ׳ שלח דמה שלא הכחישו ד׳
העשרה בד׳ כשנים אפשר שדנו ביהושע שהוא
פסול לעדות במה שנוגע למשה כי הי׳ משרתו
מבחיריו ,וע״ע בד׳ הרש״ל לענין שונא גמור
ול׳,
בשו״ח בי*צ יו״ד ח׳א סי׳

כ״ע

סימן ט׳.
ולא תחמוד אשת רעך ולא תת ארה בית רעך שדהו ועבדו
ואמתו שורו וחמורו וכל אשר לרעך.

א) ברמב״ם

יותר מבא״א החמורה ואפי׳ להנחת הלמ״מ
דא״א הוי בכלל כל אשר לרעך ג״כ יוקשה
למה א״א החמורה הוא רק בכללא יבית שדה
וט׳ הם בפרטיות.

פ״א מה׳ נזילה ה׳י כל
~ ־׳־המתאוה ביתו או אשתו
וכליו של מבירו וכן כל כיו״ב הו׳ כיון שמשב
בלבו כאיך יקנה ד״ז ונפתה בלבו בדבר עבר
בלא תעשה שנא׳ לא תתאוה ואק תאוה אלא
בלב בלבד^וה׳ הלח*מ אע״ג דבאשתו לא כתיב
וליישב את כ״ז אולי י׳ל דבה״ט כ׳
הרמב״ם כל החומד טבדו או
לאו דלא תחאוה אלא לא תחמוד ט׳ הא כתיב
ילא אמתו או ביתו וכליו של אבירו ט׳ והכביד
וכל אשר לרעך והכל בכלל ,ובס״ה
יתכן לומר כן כי כחוב בדברות לא תחמוד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו אעפ*י
אשת רעך ולא חתאוה וכו׳ ולפ״ד הממיר שנתן לו דמים רבים הר״ז עובר בלא תעשה
בבית יותר מבאשת איש ,נראה מדבריו שלא שנא׳ לא תחמוד ואין לוקין על לאו זה מפני
הי׳ לו בספרי רבינו ז״ל כל המתאוה טחו שאין בו מעשה ואינו עובר בלאו זה עד שיקח
ואשתו וט׳ דא*כ כי׳ל להקשות דהאיך עובר החפץ שחמד כטנין שנא׳ לא תחמוד כסף וזהב
באשתו בלא תתאוה אבל אני תירצתי ככל עליהם ולקחת לך חימוד שי״ב מעשה
לדעתו דהוי בכלל כל אשר לרעך עכ״ל.
יהראב״ד השיג ע״ז א״א לא ראיתי חימ׳ גדול
מזה והיכן מעשה גדול מנטילת החפץ אבל
והענין נאמת פלא גדול דלדעת הסמ׳ג למה הול״ל מפני שחייב בחשלומין כגזלן ט׳ עכ״ד,
באמת החמירה חורה ביתר הדברים ובמעות העני! הנה הרמב״ם חולק עם

ב)

נ׳
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הראב״ד בחרתי וס״ל להרמב״ם דהלאו דלא
תחמוד עיקרו הוא האמידה בלב אשר באמת
זה ענין הלאו דלא תתאוה וחלוק ממנו בזה
דלא תתאוה הוא כשלא בא לירי מעשה של
לקיחה רק נפחה בלבו האין יקנה דבר זה,
ואם בא לידי לקיחה ה״ז עובר למפרע משעה
שממד והתאווה על לא תחמוד ,ועל לא תתאוה

הרי כבר עבר מאז התאווה ונמו שביאר בה׳
י״ב דהחומד ולקח עובר בשני לאוין ,והיואל
מזה דהלאו דלא תחמוד עיקרו הוא בלב
והלקיחה שהיא המעשה היא התנאי של הלאו
ואס יצויר באיזהו אופן שלקח החפץ של מבירו
בע״כ מבלי שחמדו מקודם ה״ז לא עבר על
לא תחמוד.

(וכתבתי אם יצויר ,דלע״ד קשה הציור בזה
דאין שיעור להלאו דלא תחמוד
ואפי׳ מטף פתאום מפן של מבירו הרי כרגע
עבר גם בלאו דלא תחמוד ,ע״ד דאיתא בש״ס
חולין ל״ז ע״ב דלא משנח״ל נבילה דלא אתיא

תורה

נא

וההחזרה מחקן רק הלאו דגזילה שנא׳ בחורה
יהשיב את הגזילה ,וע' מזה במג״ע יבמנ״יז
מל״ח.

ג) ובזה יש ליישב קו׳ ה״ה בתלוי׳ וזבין
דהוי זביני׳ זבינא הא כ״מ דא״ר
לא תעביד אעל״מ כיון דלדעת הרמב״ם אפי׳
בלא אמר רוצה אני זביני׳ זבינא ועכ״פ עבר
על לא תחמוד עכ״ד ,יהנה הין מזה דיש ליישב
עפ״י סברת המהרי״ט הידוע דכל היכא דלא
מתקן האיסור ל״א אעל״מ ומש״ה השימע

בשבת וביוה״ב שמיטתו כשרה דבמה שתאמר
לא מהני לא יתוקן האיסור דנעילח נשמה
שעבר עכ״פ ,וה״ה כאן לא יתוקן כאיסור
דלא תחמוד שהיא בלב ונתקיים התנאי שלקח
בחזקה בכפיי׳ עד שיאמר רוצה אני ואם יחזיר
החפן זה מעשה חדש שלא גילתה התורה
השבון רק בגזילה ,וע״ע בזה במי׳ הרי״ם
לחו״מ סי׳ ל״ד סעי׳ י״ג ,רק יותר מזה ,דלא
שייך כאן לימר לא מהני על האיסור דלא
תחמיד דאין מה שנוטל החפץ בע״כ ומשלם
המעות האיסור דלא תחמוד דאמר רחמנא
לא תעביד זהו רק התנאי ,ועל הלא תעביד
שהיא הלא תחמוד דא״ר לא שייך בכלל לומר
לא מהני והבן היטב.

מכח מסוכנת ואפי׳ שעשאה גיסטרא אי
אפשר דל״ה מסוכנת פורתא מקמי דליפסק
לרובא ,וה״ה הכא דלא אפשר מבלי שחמדו
מקודם כרגע עכ״פ .ובמהר״ם שיק מ׳ ל״ח
אות ג׳ ואם לא הפציר ותקף בזרוע הוא עובר
רק בלאו לא תגזול ותימה שבמנ״ח לא כ״כ
ונראה מדבריו דאפי׳ אם תקף בזרוע עובר ד) והנה במה שכ׳ הרמב״ם דאינו עובר
בלא תחמוד עד שלקחו ממני
בלא תחמוד וזה דלא כמשמעות ד׳ הרמב״ם
כו׳ עכ״ל ולע״ד דזה דבר שלא שייך למעשה בתוקף יש לעיין דא״כ הא בבית ושדה לא
דברגע שחטף עבר גם בלא תחמוד) ,נמצא שייך לקיחה ובמה מתקיים התנאי דאיסור
שהלאו דלא תחמוד עיקרו הוא האמידה בלב לא תחמוד ,וצ״ל דכל דבר דרך לקיחתו במפץ
יזה ודאי דבר שאין בו מעשה ,וממילא דלפי״ז דרך לקיחה ממש לידו ובבית ושדה שלוקחו
לא שייך עוד השגת הראב״ד דהול״ל שחייב לרשותו ע״י שטר וככל הקנינים דבית ושדה
בתשלומין כגזלן להרמב״ם ז״א דהא הממירה כענין סקריקון בגמ׳ גיטין דנ״ה ע״,5ךאמנם
בלב זה דבר שלא יתוקן במה שישיב החפן בלא תחמוד דאשת חבירו יש לט״ע ,ולע״ד
לבעליו דהחנאי כבר נתקיים ועבר הלאו [דזה ברור דכלאו לא תחמוד אשת רעך אין
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הטוגה על מנין הזימה ותאוח המשגל שבדבר
דע״ז נבר נאמר הלאו דלא מחורו אמרי
לבבכם וגי׳ רק הטונה על מי שמומר להיוח

אפי׳ קנין נשר באשח חבירו דהיינו שחמיו
יגרשנה והוא יקדשנה וקנה אוחה ג״כ עובר
אם עושה זאת ע״י פישוים והפצרוח על

תורה

שתתרצה להתקדש לו אמנם כי בזה אינו עיבר
אח הלאו רק בשעה שכופה אותה שתתרצה
לו דאלו מה שמקודם חומרה לקחתה זה הכל
כשורה דאסור לקדש אשה עד שיראנה ,וראיתי
לפון המכילתא דרשב״י כח״י המובא בספר
מלמד להועיל ח״ג סי׳ ק׳ וז״ל יטל לא יתאוה
על בתו ליעלה ת״ל אשת רעך מה אשת רעך
שהיא אסורה לך אף כל דבר שהוא אסור לך
עכ״ל ,ובודאי לא בא להשמיענו אם רוצה
ליטול בתו של מי שאינו עובר בלא תתאוה,
רק דאפי׳ אם פושה השתדלות והפצרות
שתתרצה להינשא לו ,ואין האיסור רק
כשמכרימה שתתרצה לו משא״כ במכר שעבר
משעה שהשתדל והפציר ני שימכור.

מבירו עד שיגרשנה כמו בחפץ ,וע׳ במהר״ם
שיק שדממו דאפי׳ אם לא יבא עלי׳ לעולם
והוא נטן מאד ומסולק בזה קו׳ כמעיי״ש
ומנ״ח דמיפק׳ל שעובר עלי׳ בכל פח על
אישיר א״א ,פ׳ש' ,וטנ״ז צפ״ע דאינו דומה
למפץ דבאשת חבירו אפי׳ אם מפציר מל מבירו
שיגרשנה אנמי אינו באפשרוח לקמחה עד
שתתרצה בו דאין האשה מתקדשת אלא לדעחה
וא״כ במה יתקיים התנאי דלא תחמוד אש •ו
רעך שגם בזה התנאי הלקיחה בע״כ ,ואס ובזה יש להסביר ד׳ הגמ׳ ב״ב דמ״ח ע״ב
רב אשי אמר באשה ודאי קידושין לא
שגם מלי׳ מפציר 3ע״כ שתתקדש לו א*כ
האיסיר מתחיל בה ומה לזה עם האיסור הוו הוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו עמו פלא
; דאשת רעול ומכ״ז יש לדייק דשונה הוא הלאו־ כהוגן ואפקעיגהו רבנן לקידושין מיני׳ וזה
לא תחמוד אשת רען מן לא תחמוד קנינים קאי שהכריח אשה להתקדש אליו ולכאורה
אחרים דבזה א״צ וא״א שיבא לידי לקיחה רק אינו מובן למה במכר מודה דאם הכריחו
אפי׳ חמד אשת מכירו לקחתה ולא בא לידי למכור הוי זביני׳ זבינא הא גם בזה עשיה
לקימה ג״כ עבר הלאו ולפי״ז באמת שאין שלא כהוגן וכמי שבאמת כ״ה סברת אמימר
כאן יותר מהלאו דלא תחאוה וע״כ א״ש מה שם ,ואדרבה י״ל דיותר מגונה אם נהנה
^והתורה השמיעה בלאו דלא תתאיה ,אשת מחפץ שבא לידו באלמות ממה שקונה את
רעך ,כיון דהיינו הן ,ובזה מובן מה שגם האשה בקידושין דאלמות כמבואר כעין זה
הרמב״ם השמיע בלא תתאוה תיבש אשתו בתוס׳ ע״ז נ״ד ע״ב בהא דאם מכר ערלה
לגי׳ הס״ה ג״כ מהאי עעמא ,ומפאת כי שייך אסור להנות מן הדמים ואם קידש אשה
נם בזה הפצרה ובע״כ ע״כ כללתה התורה בדמיהן מקודשת מטעם שאין האשה דומה
בגדר לא תחמוד.
כ״כ לחליפי הדמים —• .ולהנ״ל א״ש דסברת
ר״א בשלמא מכר .העבירה דלא תחמוד נעשה
ה) רש למקור האיך הוא באם כופה משעה שממד דבריו של מבירו לקנותם בע״כ
בפיחוים והשחדליות על מבירו ושעת הלקיחה 3פ״כ זהו רק גמר העבירה
שימכור עצמו לעבד לו מסתמא שגם בזה שייך והנאה ול״ש לקונסו בזה ולומר אי על״מ
ל״ת זלא תחמוד דמה לי טפהו על מפץ אי כמשכ״ל דאין עשיית האיסור בעיקרו בשעת
טפהו על גופו ,ולפי״ז ה״ה אס טפה פנוי׳ הקנין בע״כ ,משא״כ באשה אין מקודם שום
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איסור וכל העבירה געשית רק בשעה
שמכריחה להתרצות כמבואר בלשון הרשב״ם
גבי אשה ל״ה קידושין דעשה שלא כהוגן
שהבריח׳ ומוסר לה הקידושין ע״כ שפיר קנסי
חז״ל לשעת העבירה ואמרו דלא מהני מעשיו.
ואגב אבאר עוד דבר פשוט ,דכל ענין הלאי
הוא רק אם מחאוה וחומד למפץ
חבירו ליטלו ממנו ולהשתייכו אליו ,אבל אם
רואה מפן אצל חבירו ועי״ז מתאוה שיהי׳

תורה
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לו ג״כ מפן כזה אין זה ענין ללאו הזה זה
שייך להסיג של קנאה ותאיה סתם כיין שאיני
רוצה להחסיר את חבירו דבר ,יזה אפשר
ללמוד עוד מהמכילתא דרשב״י הנ״ל וז״ל יכיל
לא יאמר לאוי (פי׳ הלואי) עיני כעיני לאיי
שערי כשערו ת״ל שורו וחמורי יגו׳ מה אנו
מיומדין דברים שאפשר להן לבא תמת ידיך
ומבירך חסרן אף אין לי אלא דבר שאפשר
לבא תמת ידיך ומכירך חסרן עכ״ל.

סימן י׳.

וקשרתם לאות על ידיך והיו לטטפת בין עיניך.
א) במם' עירונין דצ״ה ע״א המוצא תפילין
מכניסן זוג זוג רבן גמליאל אומר
שנים שנים יבגמ׳ אמרינן דבשבת זמן תפילין
קמיפלגי דת״ק סבר שבת זמן תפילין ור״ג
סבר שבת לאו זמן תפילין ופירש״י ת״ק סבר
שבת זמן תפילין ומשים הצלה לא משרי בי׳
טפי מן המצוה דלאו תכשיט הוא וכ״ש הוא
כיון דזמן תפילין היי ואיכא בל תוסיף אחי
איסור ב״ת ומשוי עלי׳ כמשוי ,ר״ג סבר שבח
לאו זמן תפילין וה״ט דשרי לי' רבנן להצלה
משום דתכשיט הוא הלכך כל כמה דהוי
תכשיט שרי ומשום בל תוסיף ליכא הכא דאין
כאן מצות תפילין כלל אלא כשאר מלבוש
דעלמא.
והקשה החוי׳ט על הרמב״ם דפסק בפי״ט
מה׳ שבת כת״ק דמכניסן זוג זוג
וא״כ ס״ל-דשבח ז״ח ובמשנה ג׳ דפ״ג דברכו'
וכן כפ״ד דה׳ תפילין פסק דשבת לאו זמן
6

תפילין ונמצאו דשתי ההלכות סחרן אהדדי
יע״ש וכן הקשה בטי״ז או״ח סי׳ ל״ד וכ״ז
קשה גם על כשו״ע ,והנה במג״א סי׳ ש״א
סקנ״ד כתב דלפ״ד המהרש״א בדצ״ו שכתב
דאפילו למ״ד שבח לז״ת אסור ללביש ייתר
מזוג אחד דלא שרי לי׳ ללבוש יותר ממלבישי
בחול וכ״כ הר״ר יהונתן בעירובין שם והק׳
ע״ז המג״א א״כ הא דאוקימנא בגמ׳ דפליגי

ח״ק ור״ג דח״ק סבר שבת ז״ת ור״ג סבר
לז״ח הומ״ל דגם ח״ק ס״ל לז״ח ואפ״ה דיקא
זיג אחד כסברת המהרש״א ורביני יהונתן.
ב)ואולי י״ל בד״ז ,דהנה דעת רבינו אליהו
בתום׳ עירובין דצ״ז ע״א ד״ה
אביי דצריך להתיר בכל יום קשר של תפילין
ולחזור ולקשרו בשטה שמניחן ,והר״ת הקפה
עליו מהא דקא׳ אביי דמדפות אסור משום
קשירה ולרבינו אליהו הא לא הוי קשר של
קיימא ,וכ״ה בתום׳ חולין ד״ע ע״א ,ובישועות
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שו״ת רבעו אשר כלל תשעים וארבעה

למיחש דלא כתבו ב״ד פטרא אחרינא עד ששלחו ב״ד לבעל חוב שיפרע
ומתוך תשובתו יתברר הדבר ועוג לשלוח לאלתר מרם יצא קול האבדה .
אשר בן הרב ר׳ יחיאל זצ״ל :

י ששאלת

על ראובן שנכנסו בני העיר לביתו ושללו כל הנמצא
בביתו ובכלל השלל היו פקדוגותימשל אמריה ועל כי הי'
ראובן קרוב למלכות נתיראו בני העיר ונתפשר ראובן עמהם בממון ידוע
שנתנו לו מת ראובן ובא אחד מן המפקידים ותובע חלקו מ! הממו! שקבל
אביהם מבני העיר והיורשים משיבים שאביהם פשר עמהם בשביל ממוט
שהוא עולה לממון הרבה יותר ממה פנתפשר עמיהם ועוד אף אס היו
מחזירי! לו נוף הפקדון כבר נתיאשו בעליו ממט :

תשובה

בטענה אחרונה איני רואה בה זכות היורשים דמסתמא כיון
שהיה ראובן קרוב למלכות ואימת המלטת היתה בארן לא
היו מתיאשין שהיו מצפי! אולי יצטרכו להחזיר בכפיית המלך וכל כמה
דלא שמעינן להר דאיאוש מסתמא לא הוי יאוש דהוי כמו בעלים מרדפים
אחריהם שידעו שראובן יחזור בכל כחו עם המלך לכופם הילכך אס החזירו
החפצים שהיו מופקדים בידו היו היורשים צריכים להחזירם בשומת הפשרה
והחפצים המוחזרים אמנם בטענה הראשונה אני רואה זכות היתומים כי
כשנשלל בביתו ונאנסו הפקדונות מרשותו כבר לא היה ראובן חייב
באחריות; אם ראובן פשר עם בני תעיר בשביל ממונו ששללו ולא קבל מהם
כדי ממונו מה להם למפקידים עמו ידוע הוא שראובן לא כלל בחשבון כל
הנשלל בביתו לומר היה שוה אלף זהובים ומזה עפה פשרה ולקח פחות
ראם עשה כן וכלל הפקדונות בתוך חשבונו אז ודאי נתרבית הפשרה
בשביל הפקדונות וית; למפקידים כדי המניע להם ודמיא סך מילתא לשומר
חנם שקדם ברועים ומקלות והציל שנוטל יציאותיו ומחזיר השאר לבעלים
אבל אם פשר סתם ונתנו לו מקצת ידוע הוא שעל ממונו פשר כי מה לו
להתפשר על ממון אחרים בלא מאמרם ובלא רשותם ולא דמי להא דתניא
בפרק הנוזל בחרא (קנח ):שיירה פתיתה מהלכת במדבר ועמד עליה
נייס לטרפה ועמד אחד מהם והציל הציל לאמצע ואם אמר לעצמי אני
מציל הציל לעצמו דהתם מוקי לה בשותפים וכנון זה שותף חולק .שלא
לדעת חבירו אמר מיפלג פליג לא אמר לא פליג אבל בנדון זה פקדון היה
בידו וגוף הפקדון לא הציל אלא נתפשר עמהס מסתמא על שלו פשר
ופרעו לו קצת ואי! למפקידין מלק בו .אשר בן הרב ר׳ יחיאל זצ״ל:

והוחזק! כפרן לאותו ממון (*כתב הקארו בח'« סי׳ ע׳ה ויש לתמוה נמה
חייט ט״פ אותם עדים הא מצי למימר שלא להשביע את עצמי הודיתי
ואפשר דתשובת הרא״ש נתבעוהו והודה מיירי) הילכך משלם מאתים
זהובים לאברהם והא דקאמר רבי חייא ישבע על השאר ולא אמרינן כיון
שהוחזק כפרן ישלם ההיא דרבי חייא איירי במלוה הילכך לא הוחזק כפרן
דאמרינן הכופר במלוה כשר לעדות דמלוה להוצאה ניתנה ונתכוין לישמע
ממנו עד שיהיה לו ממון לפרוע אבל בנדון זה פקדון הוא והטפר בפקדון
פסול לעדות הילכך הוחזק כפרן ואיט יכול לישבע וחייב לשלם מאתים
זהובים (*נראה דצ״ל דחייב לשלם אחר שישבע זה שכנגדו דהכי אמרינן
להדיא בפ״ק דב״מ בעונדא דההוא רעי' ע״ש וכ״כ בטור מ״מ סי׳ ע״ה
ע״ש) אע״ג דפריך בגמרא (שם ה ):בפקדון אמאי פסול לעדות לימא
אישתמוטי קא משתמיט עד דבחישנא ואשכחנא ליה .ומשני כגון דאתו
סהדי ואסהידו דההיא שעתא דכפריה הוה איתיה לפקדון בניתיה הכא
לא שייך למימר עד דבחישנא דהכא לאו ממש פקדון הוי חפן מבורר
אלא מעות או שוה כשף הושלש בידו להשכיחם לאברהם וכן עשה
לכך חייב לשלם ־.

כלל תשעים וחמשה
־יני גזילת קרקע ודי! לוקח טסיקו־יקון:

» שאלה

ראובן תבע משמעון גזלת כרמי ואכלת פירותיו שתי שנים
ועוד שהפסדת עיקר הכרם במה שלא עבדתו כראוי ושמעו!
כופר הכל אם אין לראובן עדים ישבע שמעו! ויפטר ואם יש לו עדים יפלס
לו הענבים של פתי פנים כפי מה שישבע שמעון ששוו בשעת הבציר והפסד
הקרקע לא ישלם דקרקע אינה עזלת ואומר לו הרי פלך לפניך:

יהבל

החכם את תשובתו מה שכתבת דהגוזל שדה ואכלה שאינו משלם
פירות שאכל והבאת ראיה מהתוקף ספינתו של חברו (ב״ק צ"ז).
׳
דהיכא דירד לה אדעתא דגזלנותא דחינו נותן אלא פחתה דכל
הגזלנין משלמין כשעת הגזלה אין הנדון דומה לראיה דודאי מטלטלין שהן
נגזלין ועשה בהן שינוי קנאם והשבח הוא שלו כגון (שם צג ):גזל עצים
ועשאן כלים צמד ועשאו בגדים אינו משלם אלא כשעת הגזלה וכן פרה
ונתעברה אצלו וילדה רחל ונטענה אצלו וגזזה אבל קרקע שאינה נגזל ותמיד
ילמדנו ראובן שהפקיד ביד שמעון דינרי זהב ופלח בתם יד ובשעת היא עומד בחזקת הבעלים וברשותם דאס שטפה נהר אומר לו הרי שלך
«V
׳*
הוצאה מן העולם היו שוות ארבעים זהובים ועתה שוות שלשים לפניך וכן עבדים והזקינו משלם כשעת הגזלה דברשות בעלים נשטפה וכי
אם נפטר במה שית! לו דינרי זהב נמו שהפקיד אצלו או נאמר שנתחייב מיד היכי דלטובת הגזל! מוקמינן להו ברשות הבעלים הכי נמי לחובתו .
דמיהן בשעת הוצאה וכל הגזלנין משלמי; כשעת הגזלה .גבי מביתא דחמרא והפירות שגדלו על הקרקע של הבעלים הם והגזלן נכנס לתוך רשות
(ב״ממג).כחב רי׳ף ז״ל היכא דמעיקראשויא ד' ולבסוף פויא זוזא בין הבעלים וגזל פירותיהס וחייב לשלם להם וכן חייב ליתן לבעלים שכר
שתייה בין תברא בין איתבר משלם ארבעה כדמעיקרא דבמסר ליכא מאן העבדים וראיה לדבר מההוא דפרק הגוזל קמא (צז ).ושבר רב עבדא
דאמר דמשלס כי השתא דחנן (ב״ק צג ):כל הגזלנין וכו' והתם נמי אי בעי כמקרקעי דמי [*והא אמר רב דניאל בר רב קטינא אמר רב התוקף עבדו
למיתב ליה מביתא דממרא כי האי דנזל מי מיפער בנך או לא :
של חבירו ועשה בו מלאכה פטור ואי אמרת עבדא כמקרקעי דמי] אמאי
פטור פירוש כיון דמקרקעי דמי ואינו נגזל ברפות הבעלים הוא עומד
מי ששלח יד בפקדון דינרי זהב והוציא שוב חייב לשלם דמים
כפי מה ששוים בשעת שלימות יד דכל מידי דשייך ביה ואמאי פטור מלשלם פכר פעולת העבד אבל אי כמטלטלי! דמי ניחא ליה
יוקרא וזולא מיד כששלח בה יד נעשה עליו נזל! ודאי אי איתיה בעיניה שהוא פטור ומשני לא צריכא דעבד ביה שלא בשעת מלאכה כי הא דהדד
אמר ליה הרי פלך לפניך כמו גזל חמץ ועבר עליו הפסח [*אם הוציא חייב במצר חברו שלא מדעתו אין צריך להעלות לו שכר ומוקמינו לה בפרק שני
לשלם כמו שהיה שוה בשעת הגזלה ואין יכול ליתן לו ממן אחר שעבר עליו דב״ק (כא ).במצר דלא קיימא לאנרא וגברא דלא עביד למיגר דהוה זה
הפסח] והוי כאלו קנאו בדמים בשעת הגזלה .והכי פריך גמרא על פלוגתא אינו נהנה וזה אינו חסר או לא קיימא לאגרא ועביד למיגר דהוה ליה זה
דב״ש ובית הלל דהפולח יד בפקדון (ב“מ מ״ג ).תנן בית הלל אומרים כשעת נהנה וזה אינו מסר .אבל אי קיימא לאגרא נין גברא דעביד למיגר ובין
הוצאה מאי כשעת הוצאה אילימא כשעת הוצאה מן העולם ואי בחסר מי לא עביד למיגר מעלה לו שכר  .ונעבד נמי בשעה שאין הבעלים עושין
איכא למ״ד לאו לפי דמים מפלס והא מנן כל הגזלנין משלמי! כשעת בו מלאכה פטור דהיינו כבית דלא קיימא למיגר אבל בשעה שהבעלים
הגזלה וכן בפרק כל שעה (לב ).אילימא דמעיקרא ארבעה ולבסוף פויא עושי! בו מלאכה חייב לית; לו שכר פעולתו וכן בשדה נמי חייב ליתן לו
כמו יורד לשדה חברו שלא ברשות דשמין לו וידי על התחתונה___ :
זוזא מי איכא למ״ד לאו לפי דמים משלם והא תנן כל הנזלנין וכו' הילכך,
צריך לפלס דמים לפי מה שהי שויס בשעת שלימות [יד] :
אבאר דין גזל קרקע כך הוא האמת דשלש עברות ה; בענין גזל
הראשונה במחשבה פמתאוה בלבו לממון חברו והשניה בדטר
שאלתם על ענין אברהם ברבי שמואל שתבע את ר׳ עוזיה אחי
ח1
אביו שאביו רבי שמואל צוה מחמת מיתה לימן לו ר' זהובים שמדבר אלו היה אותו הממו! שלו והשלישית במוציא מחשבתו ודבורו לפעל
מקבלם ר׳ עוזיה דודו להשביחס לו ועתה תובע אותם ממנו ור׳ עוזיה והולך וגוזל ממון חברו מטלמלין מפנוטלן ומוציאן מרשות הבעלים ומביאן
כפר בכל וצויתים להחרים כל מי שיודע עדות בדבר זה שיעיד ודקדקתי לרשותו אז נגמר הגזל ובמקרקעי לא שייך כי נתמעטו מכלל ופרט גבי אשם
בעדיות העדות שהעיד רבי משה אינה כלום כי לא שמע מרבי עוזיה גזלות  .ומשם למדו חכמים שאם שעפה נהר או גזל עבדים והזקינו אומר
כלום אלא מפי בניו ועדות הב! על האב אינה כלום וכן עדות של משה לו הרי שלך לפניך הילכך אם גזל שדה ולא חרשה ולא זרעה או גזל בית
חתנו של רבי עוזיה אינה כלום על חמיו אבל עדות שהעיד רבי משה ולא נשתמש בו אי; כאן בל תגזול כי ברשות בעלים הם עומדים אעפ״י
ששמע מפי רני עוזיה שאותן חמשים זהובים היה מממון שהניח רבי שמואל שמנע את הבעלים מלהשתמש בקרקע שלהן גרמא בניזקין הוא ואינו חייב
לאברהם בנו ומה שהעיד רבי יהודה ברבי יצחק ששמע מפי ר' עוזיה לשלם לבעלים כלום [*אבל אס אכל הגזלן הפירות של השדה עובר משום
שאותם ק״נ זהובים היו מממון שהניח דבי שמואל לאברהם בנו זו היא בל תגזול כי ברשות הבעלים גדל ואם כן נשתמש בבית ולא העצה פכר
עדות גמורה ולדברי שניהם יש בידו נ׳ זהובים כי יש בכלל ק״נ גס נ' לבעלים ועובר] משום בל תגזול .ועתה נסתלקו כל קושיותיך ושלום .
אעפ״י שזה מעיד על נ׳ וזה מעיד על ק״נ מכל מקום שניהם מעידים על
אשר ב; ה״ר יחיאל זצ״ל:
נ׳ והוא כפר בכל הרי הוחזק כפרן לאותו ממון והוא חייב שבועה דאורייתא כ «ךף ילמדני במה שפסק רבינו גרשום על כוחי אנס שאנס
שההיא דרבי חייא בפרק קמא דמציעא (ג ).מנה לי בידך והלה אומר
ביתו של ישראל ולקחו ישראל ממנו שבעל הבית יתן ללוקח
׳
אין לך בידי כלום ועדים מעידים שיש לו ממשים ישבע על השאר שלא מה שההנהו פרוש לי מה רוצה לומר מה שההנהו אם רצה לומר
תהא הודאת פיו גדולה מהעדאת עדים מק״ו הילכך הוא חייב שבועה כפי הוצאתו להוציאו מיד הכותי ואם ההוצאה היתה יתרה על דמי המקח
דאורייתא ואיט יכול ליפבע שהרי שני עדים מעידים שיש ביד־ חמשיס כגון שהיה הכותי אוהבו ומוזיל גביה אס צריך ליתן כפי מה שהים צריך
להוציא
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רב ברבות
חידושים ומחקרים ואסיפת דינים
בענינים עמוקים שבש״ס ובפוסקים.
אשר חיבר מרנא ורבנא הגאון הגדול רשבבה״ג

מרן ר׳ יוסןש חיים זלה״ה
נערך ונסדר מחדש בהגהה מדוקדקת ותוספות רבות,
עם הערות הגר״א מני זלה״ה בקונטרס

"ברבות בחשבון"
ותשובות המחבר זלה״ה

וגם נוסף אליו קונטרס

ברבות חיים
הבולל בל חליפת המכתבים ומשא ומתן בין מרן המחבר זלה״ה
לגאון רבנו חיים פלאג׳י זלה״ה בענין קבלת דברי מרן בתשובות
ועל בולם נלווה קונטרס הערות

ברבות יקטח
הבולל מראה מקומות ,חידושים ופלפולא דאורייתא בדברי הגאון המחבר זלה״ה
ע״י אברכי הכולל "חזון למועד" בר״ג ומגאי הצעיר שמואל יאיר יצ״ו
הבין לדפוס וערך

להרצאת בתבי יד של חו״ר בבל
בשנת "גם ברכות ׳־עסה" לפ״ק
היא שנת התשג״ז
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מערכת הלמ״ר \ לא תתאוה ולא תחמוד

רב ברכות

קמו

ב .לא תתאוה ולא תחמוד

איסורא דאית ביה ממוגא ,וגס אין האיסור בא מחמרן
הממון ,דעל זה אפשר ליישב כתירוץ הרב "נמסה בכסף"
ז״ל שהביאו הרב "ברכי יוסף" ז״ל מה שתירץ סוגייא זו

הנה ידוע שיש בזה סלוגתא דהרמב״ס ז״ל והסמ״ג ז״ל,

אליבא״דמהרימ״ט ו״ל ,וכאשר זכרנו לעיל בסייעחא

דלדעת הרמב״ס ז״ל (ס״א מגזילה ה״נס בלאו דלא

דשמייא ,והשי״ת ברחמיו יאיר עינינו בתורתו 32אכי״ר.

תחמוד אינו עובר כי אס עד שיעשה מעשה ,אבל לאו דלא

ברכות יעטה
 .32עיין לרבנו ברב פעלים (היר׳ד ח״א סיטן ח׳) שהאריך בגדר

אמרת כאלו הוא חלוק עומד בפ״ע ,ואין לו הצטרפות עם חלק

שותפים האם חשיב מטון דחד או דתרי ,ושם הביא דברי הרב טזל ^^זבירו ,אלא ודאי בעלמא כל ממון של שותפים כשדנין עליו אנחנו

שעה למהרש״ך בהלכות וכיה ומתנה (דף נ״ז) שנסתפק בשני

רואין אותו הכל חלק אחד ,כאלו כל הממון הוא של אדם אחד,

שותפים שנגבו פרוטה טאדם אחד אי חייבים ,והביא המהרש״ך,

ואחר ששאל על המשלם החצי וצידד אח״כ בדרך את״ל ,להיות

למהרי״ט והברכ״י ובסוף הביא ירושלמי בפ״ג דסוטח על הדין
דנמכר בגנבתו שנמכר ואינו חוזר ונמכר ,ובגנב שני בנ״א ,נמכר

פשיטא לן דאם שילם החצי לבד לא קנה הכפל שכננדו ,אפילו

בשתי פרות דחלוקין בגופן ושילם אחת מהן ,אז אח״ז שאל כגוונא

וחזר ונמכר ,ומספק״ל לירושלמי מה הדין בשותפים האם השיבי

זו בשאל משני שותפין ושילם לאחד מהן ,די״ל אע״ג דבעלמא

כתרי ונמכר וחוזר ונמכר או לאו ,ולא איפשיט ,ושוב הביא

פשיטא לן מטון השותפים חשיב חלק אחד ,זה אינו אלא בעודו

המהרש״ך ראיה מהרמב״ם דשותפים שקנו בהמות בשותפות

מעורב יחד ,אך כאן דהוא שילם לשותף ,נמצא נחלק הממון

חייבים במעשר א״כ משמע דחשיב כממון דחד ,עיי״ש .ועיין בספר

שנפרד זה מחלק חבירו בפועל שלקח חלקו בידים ,וא״ב לא נשאר

פנים במשפט חחו״ט (סימן  0שהאריך בבאור דברי המהרש״ך

שום הצטרפות לחלק זה עם חלק האחר ,וראוי שיזכה זה בכפל

במזל שעה ובבאור הירושלמי עיי״ש באורך.

כנגד חלק השותף דפליג ליה ,או״ד כיון דטעיקרא כשנגגבה פרה

ושם נסתפק רבנו בספקו של הפ״ת ביד׳ד (סימן ל״א) בעניין שני

זו היתה משותפת ,דנחשבת כולה חלק אחד ,לכך אע״ג דאח״כ

שותפים לגבי הפסד מרובה האם חשיב הפסד מרובה ,שמותר או
שנדון על כל אחד בפני עצמו ולא חשיב הפסד מרובה והאריך

נחלקו ונפרדו חלקיה ,שלקח זה חלקו בידים ,לא זכה זה בחצי

חלק אחד ,ונמצא שילם חצי הקרן דפשיטא לן דלא קנה בכפל

לדתות דברי השד״ח עיי״ש באורך ושם הוסיף רבנו וז״ל "והנה
אנא עבדא נ״ל בס״ד ,להוכיח בכל מידי דמטון השותפים שהוא

כלום .ואח״ז חידש בעיא אחר ,דאת״ל בכה״ג דנין על התחלת

מעורב יחד ,לא פלגינן ליה לחלקים כפי הבעלים שלו ,אלא חושבין

הפרה שהיתר .חלק אחד ,ונמצא זה שילם רק החצי ולא קנה הכפל,

כולו חלק אחד .ודנין בו כמשפט חלק אחד שלם .ואמינא לה ,טמ״ש

הנה אם היו שנים שותפין ,ושאלו פרה אחת מאדם אחד ,והשותף

בגמרא דמציעא (דף ל״ד ע״ב) ,בהא דתנן שאל טחבירו בהמה או

האחד שילם החצי המוטל עליו ,ורק נשאר חלק המוטל על חבירו,

כלים ונגנבו .ותבעו חבירו ושילם ,ולא רצה לישבע ,ואה״כ נמצא

מהו ,טי אמרינן כיון דזה שילם כל מה שמוטל עליו זכה בכפל ,או״ד

הגנב ,זוכה השואל בכפל ,אבל אם נשבע ולא רצה לשלם ,המשאיל

כיון דעדיין לא נפטר לגמרי דהו משתעבד נמי בשביל חלק שותפו

זוכה בכפל .ובעי בגמרא ,אם זה השואל שילם מתחלה חצי הקרן

לא זכה בכפל .נמצינו למידין לפ״ז מוכרח לומר ,דפשיטא ליה
לתלטודא ,דבעלמא כל ממון של שותפין דנין אותו לחלק אחד,

ששילם ,או״ד כיון דלא שילם הכל אינו זוכה בכפל אפילו כנגד מה

דאל״ב מאי קטבעיא ליה בחלוקה זו ,היכא דשאל פרה אחת משני

ששילם .ואת״ל לא קני כיון דלא שילם אלא חצי הקרן ,אם שאל

שותפין ,וכאשר דקדקנו.

בלבד ,וחצי השני לא רצה לשלם ,אם זכה בחצי הכפל כנגד מה

שתי פרות ושילם אחת מהן דוקא ,מאי אמרינן כיון דפרה שליטה

שילם קנה ,או״ד כיון דתרווייהו חד פקדון הוו והוא לא שילם את
שניהם ,לא קני ליה כפילא כלל .ואת״ל גם בזה לא קנה השואל את
הכפל ,אם שאל משני השותפין ושילם לאחד מהן דוקא ,מאי,

ופירש רש״י ששלם לאחד מהן חלקו ,שהוא חצי הדמים ,מהו לקנות
חלקו הטגיעו מן הכפל .ואת״ל גם בזה לא קנה הכפל ,אם שני
שותפין שאלו ביחד פרה מאחד ,ושילם אחד חלקו המוטל עליו
כולו ,אם זוכה בכפל כנגד חלקו ,או״ד כיון דשותפו לא שילם עדיין
לא קנה זה את הכפל .ואסיק בתיקו ,ע״ש .ומזה יש ללמוד בעלמא,
כל טטון של שותפים יש לו דין חלק אחד .כאלו הוא של אדם אחד,

דאי אמרת דפלגינן לממון ההוא כפי הבעלים ,שרואין אותו כאלו
הוא חלוק ועומד חלקים כמספר הבעלים ,א״ב מאי קטבעיא ליה
בשואל פרה משני שותפין ושילם החצי לאחד מהן בלבד ,דמאחר

דרואין הטמון חלוק ועומד ,א״כ פשיטא שזכה בכפל שהוא כנגד
הקרן ששילם לבעליו ,כיון דזה לקח כל מה שיש לו מן הקרן ,ואע״פ
שהיה בתחלה חלקו מעורב ומשותף עם חברו ,מה בכך ,והא

.

הכפל ,דדנין פרה וו כפי מה שהיתה קודם שנגנבה ,שהיתר .כולה

ודע דאפילו אם לא תפרש טעמי הבעיות ההם כאשר בארתי
בס״ד .הנה ג״ב יוצא לנו הוכחה מן הגמרא דטציעא הנ״ז ,דטמון
השותפים חשיב חלק אחד ,לדעת כמה גדולים דס״ל כל דרך את״ל
דנקיט תלמודא אפשטותא היא ,וא״כ כיון דהכא בעי כששאל מן

השותפין ושילם לאחד מהם ,והדר בעי שותפין ששאלו ושילם אחד

מהן ,והדר בעי שאל מן האשד .ושילם לבעלה ,נמצא פשיטא ליה
דשאל מן השותפין וכר ,ובשותפין ששאלו וכר ,דלא קנה הכפל,

דחשבינן לכוליה טטונא חד היא .ולפ״ז נפשטו הני ספיקות של דין
הפ״ט הנז׳ לפרוטת השותפין שנסתפק הברכ״י ,דבכל הני נטי דנין
את הממון דשותפין חלק אחד ,ולא פלגיגן ליה לפי הבעלים" ,ע״כ
לשון רבנו שם.

ועיין עוד בספר שארית חיים הובא בדרכי תשובה (סימן קס״א
סק״ג) שנסתפק לדעת תום׳ שאין ריבית בפחות משווה פרוטה
האם בשותפים חשיב פרוטה או לא ,ועיין עוד בכרם שלמה

להגר״ש מאזוז הלכות ריבית (סימן קס״א) ודו״ק.
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רב ברכות

מערכת הלט״ר \ לא תתאוה ולא תחמוד

קמז

חחאוה אפילו כמחאוה בלב לחוד כלא מעשה נמי עובר

אמר הא דכתיב "פרי מחשבותס" כעוכר ושונה כחי 3כי
הדר מהרהר לעשות מצטרפת למעשה ואפילו לא עכד לה

אינו עוכר כי אם עד שיעשה מעשה ,ועיין ב״ח ז״ל וסי׳

וכר ע״ש.

שג״ט) ע״ש .ורכינו הטור ז״ל ומרן ז״ל פסקו כהרמב״ם
ז״ל ,וכ״כ ספר החנון ז״ל כפר׳ ואתחנן (מצוה מנו״ז) ע״ש.

והנה אין להקשות על הרמב״ס ז״ל 1אמאי לא אוקים

כלאו .אן הרג הסמ״ג ז״ל (בלאוין קנ״יו) ס״ל דגם כמחאוה

וכחכ עוד שם כספר החינוך וז״ל ,ואל חחמה לומר ,ואיך
יהיה כידו של אדם למנוע מחאוח אוצר כל כלי חמדה

שיראה כרשות חכירו והוא ריק וריקן ,ואיך תכיא התורה
מניעה כמה שאי אפשר לו לאדם לעכור עליו ,שזה הדכר

אינו כן ולא יאמרו אוחו רק הטפשיס הרעים והחטאים
כנפשוחס ,כי האמנם כיד האדם למנוע עצמו ומחשכוחיו
ותאוותיו מכל מה שירצה ,וכרשותו להרחיק ולקרב חפצו
ככל הדכרים כרצונו ,ולכו מסור כידו אל כל אשר יחפוץ

בש״ס לקרא ד״פרי מחשכומם" דאיירי כעון דלא

תחאוה דאסור גם מחשכה הלב גרידא כלהי מעשה ,דזה
אינו דהש״ס רוצה לאוקיס הפסוק ככל מצווח המורה,

דהכי משמע פשטיה דקרא דכחיב "כי דברי לא הקשיכו
ותורמי וימאסו כה" ,דמשמע על כל מצוות התורה קאמר

ולא על לאו דלא תתאוה לכדו ולהכי נמי לא אוקיס הפסוק

כמחשבת ע״ז ,ואע״ג דידע דמחשכת ע״ז גרידא מצטרפה
למעשה ,דכחיב "למען תפוש את ישראל בלבם" ,אלא
דרוצים לאוקים קרא ככל מצווח התורה כפי פשוטו,

יטנו.

ולאוקימתא דידהו אתי שפיר

והנה כגמ׳ דקידושין (דף מ׳ ע״א) איתא ,מחשכה רעה אין
הקכ״ה מצרפה למעשה שנאמר "און אם ראיתי כלכי

לא ישמע ה"׳ ואלא מה אני מקיים "הנני מכיא אל העם

הזה רעה פרי מחשכוחס" ,מחשכה שעושה פרי הקכ״ה
מצרפה למעשה מחשכה שאין כה פרי אין הקכ״ה מצרפה
למעשה ,ואלא הא דכחיב "למען תפוש את ישראל בלבם",

אר״א ב״י ההוא כע״ז כתיב וכר ,עולא אמר כדרכ הונא,
דאר״ה כיון שעבר אדם עכירה ושגה כה הומרה לו וכר,

ופירש״י מחשכה שעושה פירוח שקיים מחשכתו ועשה,
מצרפה למעשה ונפרעים ממנו אף על המחשכה ,עולא

ומיהו כאמת ,לסכרת הרמכ״ם ז״ל דס״ל גכי מתאוה
דעוכר גס כלתי מעשה ,נמצא דדין זה כדין ע״ז
 דעוכר על המחשבה גס כלתי מעשה .ולכאורה הדכר תמוהשיהיה נחשב זה שהוא דכר ממון כאיסור ע״ז לענוש על
מחשכת הלב ,דככל איסורי הורה אין המחשכה כלום וכאלו

אינה ,ואפי׳ על ע״ז איצטריך הש״ס למיהב טעמא והוא
דאמר מר חמורה ע״ז שכל הכופר כה כמודה ככל התורה

כולה .וכד דייקת שפיר תמצא כאן רכותא יותר ,דגכי ע״ז
לא נמצא כתורה לאו מפורש על המחשכה ,וכאן איכא לאו
על המחשבה 2ודוק.

ברכות יעטה

לא תתאוה

ולכאורה לפי המבואר שמצאנו בהרבה לאוין שנענש על
המחשבה ולא דמי למחשבה רעה אין הקב״ה מצרפה למעשה

 .1לא ידעתי מאי קשיא לרבנו שחרי ודאי שישנם איסורים

דשם טיירי כשטחשב איך לעשות עבירה במעשה אבל ודאי דיש

שאסורים במחשבה ודוגמא לדבר עיין בסמ״ק (מצווה י״ח) שכתב

גם אסורים שאסורים במחשבה ,ומכאן תשובה גם למה שראיתי

שבמחשבת גאווה עובר הלאו דאורייתא וכן דעת הסמ״ג (לאווין

להרב מגדול עוז הנ״ל שכתב שהרמב״ם לא מנה לאו דגאווה מפני

ס״ד) ועיין כלבו) סימן קל״ז) ועיין בטגדול עוז (בפ״ב מדעות ה״ב)

שאין דרכו למנות אלא לאו של מעשה ולפי המבואר מצאנו בכמה

דכדל בדעת הרמב״ם דהוי לאו דאורייתא .וכן בעניין לאו דהרהור

מקומות דאפיל ולאו שאין בו מעשה מנהו הרמב״ם וכמו שראינו

עבירה דא״ר דלא יהרהר ביום ויבוא לידי טומאה בלילה ,דעת

פה בעניין לא תתאוה שלדעת הרמב״ם אסור במחשבה וראיתי
לגר״י סופר בספרו דרופתקי דאורייתא (ח״ב סימן א׳ אות ג׳)

בעריות לדעת הרטב״ם (בפ׳־ד מתשובה ח״ד) הוי דאורייתא
ובספר המצוות (לאוין ט״ז) .וכן לאו דלא תשנא את אחיך בלבבך
עיין בסה״ט (לאוין ש״ב) ובהלכות דעות (פ״ז) ,דהוי איסור
דאוריתא אלא ודאי דישנם שני סוגי מחשבה יש מחשבה ,שהיא
גופה עבירה וודאי שאסורה מהתורה ,ויש סוג שני של מחשבה
והיינו שחושב לעשות עבירה ומחשבה כזו לא נאסרה אלא בע״ז

שכבר תפס על המגדול עוז מדברי הרמב״ם הנ״ל וצ״ע.

מנעוהו מלגזול יבוא לידי שפיכות דמים ,צא ולמד מאחאב וגבות

בלבד ,ועל זה נאמר מחשבה רעה אין הקב״ה מצרפה למעשה והן

ועיין בפלא יועץ (ערך חמדה) שכתב שלאו זה חמור טבל עשרת

אמת שראיתי לרב ווי עמודים בביאור ליראים (סימן רנ״ד) שהביא
בשם הרב קרבן חגיגה (סימן מ׳) שכתב שלא עובר על לא תתאוה
אלא כשבה לידי מעשה דלא מצאנו דנענשים על המחשבה עיי״ש

הדברות שע״י לאו זה אפשר לעבור בכל עשרת הדברות עיי״ש
וא׳־כ לא יפלא לומר שלאו זה חמור גם לעניין זה שיעבור
במחשבה שהרי היא מביאת ולידי מעשה ודו״ק.

תום׳ דאסור מהתורה ,וכמ״ש התום׳ (ע״ז דף כ׳ ע״ב) וכן הסתכלות

 .2עיין רטב״ם ופ״א מהלכות גזילה הי״א) שכתב התאווה מביאה
לידי חמדה והחמדה מביאה לידי גזל שאם לא רצו הבעלים למכור

אע״פ שהרבה להם בדמים והפציר רעים יבוא לידי גזל ,שנאמר
וחמדו בתים וגזלו ,ואם עמדו הבעלים בפניו להציל ממונם או
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מערכת הלמ״ד \ לא תתאוה ולא תחמוד

רב ברכות

קמח

אץ שיהיה הנה בלאו דלא תתאוה איכא פלוגמא בין

אהבתו ויראתו לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם ,ויכונן לבינו

הפוסקים דל ,דלדעח הרמב״ס ז״ל וכל גדולי הסוס׳

לעבודתו ויראתו תמיד ,וכמ״ש דוד הע״ה "לב טהור

דעמיה ,סברי מרנן אע״ג דלא עניו מעשה איכא איסור
־ לאו הנד ,ולדעת הסמ״ג ז״ל גם בלא חתאוה ליכא איסורא

דלאו כי אם היכא דעביד מעשה אח״כ וכאמור .וראיתי
להרב המגיד ז״ל שכתב ,שדעת הר״א ז״ל שחיוב תאוה זו
היא שיתאוה לקנות בדמים שלא ברצון הבעלים ע״ש,

והביא דבריו ז״ל ב״בית יוסף״נשי׳ שנ״ט) ע״ש ,ולס״ז אם
האדם יחאוה לקנות בדמים ברצון הבעלים ליכא בזה
איסורא ,ולפי סברא זו הנד ארווח לן מובא ,כי בנקל אפשר

ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי" ,אכי״ר.
והנה מדברי הרב המגיד ז״ל ,שכתב ה״ל :ונ״ל שדעת

הר״א ז״ל שחיוב התאוה זו היא שיתאוה לקנות
בדמים שלא ברצון הבעלים ,ע״כ .הנה נראה מדבריו אלו
דהרמב״ם ז״ל לא ס״ל הכי ,דהא יחס סברא זו להראב״ד

ז״ל דוקא ,כי [גם] נראה מדבריו דהוא ז״ל ס״ל
כהראב״ד ,כי כתב בסוף דיבור הקודם וז״ל ,ומ״מ שיטת

הר״א ז״ל נכונה יותר ע״ש3.

לאדם לשמור עצמו בזה לבלתי יתאוה בלבו לקנות בדמים
שלא ברצון הבעלים ,אבל אם צריך לשמור עצמו לבלתי

יתאוה בלבו לקנות חפץ או בית של חבירו ברצון הבעלים,
הגה בזה צריך מלחמה גדולה כנגד היצה״ר לשמור מחשבת
לבו בזה ,ומי יאמר זכיתי לבבי בזה .ומיהו באמת הנה בכל
דבר ודבר מדברי האל יתברך ודברי סופרים אשר צריכים

והנה דע ,דאם נניח במונח שיש סלוגתא בזה ,הנה
לכאורה הכא אפשר לעשות ס״ס בזה ,והוא ספק
אס הלכה כהרמב״ם ז״ל דבתאוות הלב בלתי מעשה נמי

חייב ,ספק אם הלכה כסמ״ג ז״ל דגם בזה בעינן נמי
מעשה .ואת״ל הלכה כהרמב״ס ז״ל ,דילמא הלכה כמ״ש

אנחנו לשמור ,אין לנו לסמוך ולהשען כי אם על אבינו

הרב המגיד ז״ל לדעת הר״א ז״ל שחיוב התאוה הוא

שבשמים המצילנו מיצה״ר ועוזר אותנו על דבר כבוד שמו,

שיתאוה לקנות שלא ברצון הבעלים ,וס״ס זה הוא מתהפך,

וכמ״ש ח״ל (קידושין ל ):יצרו של אדם מתגבר עליו בכל

גס ליכא בזה ס״ס להחמיר .אך באמת נראה דאין זה חשיב
ס״ס ,יען ט לכאורה דהסמ״ג ז״ל יחיד הוא בסברתו4׳ כי
לא מצאתי עדיין לו חבר בסברה זו ,וכל גדולי הפוסקים

-יום ואלמלא הקב״ה עוזרו לא יכול לו ,שנאמר "צופה וכו׳

ה׳ לא יעזבנו בידו" וכו׳ ,הוא יתברך ברחמיו ישים בלבינו

ברכות

יעטה

 .3וכן הביא רבנו בבא״ח פרשת כי תבוא (סעיף י״ז) דלרמב״ם

נראה שאפילו בלא מעשה שהרי לא יוכל להשיגו ,אלא על

עובר אפילו ברצון בעלים ולראב״ד אינו עובר רק אם התאווה

המחשבה לבד עובר .וזה כשיטת הרמב״ם .ועיין בביאור

לקחת שלא ברצון בעלים ,ועיין בביאור הגר״י פרלא על הרס״ג

המהרש״ל על הסמ״ג מה שכתב בשיטת הרמב״ן ,וברמ״א

(מצווה רע״א) שכתב שדעת רוב רבותינו האחרונים כשיטת

בתשובה (סימן י״ד) ובביאור צביון עמודים על הסט״ק (סימן י״ט).

הראב״ד וכן נראה מלשון הרמב״ן (פרשת ואתחנן) שכתב ודל -כי

והסמ״ג שם הוכיח גם מפרוש רש״י שכתב שתאווה וחמוד הכוונה

אם יתאווה לגזול מחברו דבר מכל אשר לו ולא יוכל לעשות כן כי

לדבר אחד וכן הוכיח מהתרגום דס״ל דהכל אחד .וא״כ מוכח דדעת

חברו תקיף ממנו או שיש במקומו אימת המלכות עובר בלאו זה.

הסט״ג לאו סברת יחידאה אלא במה ראשונים סברי כוותיה ,והן

עיי״ש .נראה מדבריו דדווקא כשמתאוה לקחתו בלא רצון בעלים,
ועיין לפר״ח בהגהות מים חיים לרמב״ם שם שכתב שדעת תום׳
בראב״ד וכן נראה מפרוש האבן עזרא שם שדווקא כשמתאוה

אמת שבמכילתא דרשב״י (פ״ב פסוק י״ד) מבואר להדיא כדברי

לגזול עיי״ש.

__- -

הרטב״ם שכתב שם וז״ל "נאמר כאן לא תחמוד ולהלן הוא אומר
לא תתאווה ,לחייב על החמדה בפני עצמה ועל התאווה בפני

עצמה .מניין התאווה אדם סופו לחמוד שנאמר לא תתאוה ולא

 .4רבנו תפם דסברת הסמ״ג דעת יחידאה הוא ואין לצרפו לם״ם

תחטודמניין חמד אדם סופו לגזול שנאמר חמדו שדות וגזלו ,תאוה

ואנכי הרואה דדעת הסט״ג לאו דעת יחידאה הוא ועיין לר״א

בלב וכן הוא אומר כי תאווה נפשך ,וחמוד במעשה וכן הוא אומר

ממיץ ביראים (מצווה קט״ס שכתב ודל "ועליו נאמר לא תחמוד

לא תחמודכסף וזהב עליהם ולקחת לך" הרי מבואר דהטכילתא

וכתיב לא תתאוה פרוש אחד לאלו ב׳ הלאוין ,ושנה הכתוב עליו

דרשב״י סברה כהרטב״ם דהתאוה בלב והחמדה במעשה וכן

לעבור על בשני לאוין" עכ״ל .הרי דנם היראים סבר כסברת

מבואר גם במדרש הגדול דברים (ה׳ י״ח) ושם במדרש תנאים וז״ל

הסט״ג וכן דעת הר״י מקורביל בסט״ק (סימן י״ט) ועיין לגר״י פרלא
בביאורו על הרס״ג (ל״ת רע״א) שהוכיח שגם רבי סעדיה גאון ם״ל

"ולא תחמוד אשת רעך ,או אפילו חימוד בדיבור .ת״ל לא תחמוד
כסף וזהב ולקחת לך .מה להלן עד שעושה מעשה אף כאן נמי עד

כדעת הסמ״ג והיראים ,דשני הלאוין אחד הן ושנה עליו הכתוב

שעושה מעשה ומניין שהוא מוזהר על תאווה שהוא בלב ת״ל לא
תתאווה בית רעך לחייבעל התאוה בפגי עצמה ועל החמוד בפני

ואתחנן "כי יכנס בכללה חמדה תאווה ס״ל דלאו אחד הוא .ע״ש

עצמו נמצאת אומר שהן שגי לאוין" .וזה ממש כדברי הרמב״ם.

וראיתי שבדעת הרמב״ן לאו מילתא דפשיטא היא דבביאור

ומצאתי בם״ד בשו״ת מלמד להועיל (ודג חחו״ט סימן ק׳) שהביא

תועפות רא״ם (קפדו אות ב׳) על היראים שם תפס שדעת הרטב״ן
כדעת הרטב״ם ונראה שדיוק דבריו מדברי הרטב״ן שכתב שלא
יוכל להשיגו בהיות חברו תקיף מטנו או מאימת המלכות ,ומזה

מחלוקת הרמב״ם והסט״ג וכתב שראה כ״י של המכילתא הבא
מארץ תימן ונראה שהוא מכילתא דרשב״י ושם מבואר להדיא

לעבור בשני לאוין ,ושם כתב שגם הרטב״ן שכתב בפרשת

כדברי הרמב״ם עיי״ש וכדעת הרמב״ם מבואר בחרדים (ל״ת
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רב ברכות

מערכת הלמ״ר \ לא תתאוה ולא תחמוד

קמט

ז״ל פסקו להדיא כהרמב״ס ז״ל וכאמור .ועיין להרב

שעושה כדי לרצוח את חבירו .ודכוותא גבי לאו דלא תחאוה

"חקרי לב" ז״ל (ביורה דעה מ״א סי׳ קכ״ס מה שהניא לדברי

שיחשוב בלבו ההשתדלות ואופני ההסצרה שיעשה לרצוח

הרב "משאת משה" ז״ל (מי״ד סי׳ ואו׳ דף מ״א ע״ )3שכתב
המיעוט נגד הרוב חשיב ספק ספיקא ואפילו סכרח יחיד,
וחמה עליו הרב "חקרי לב" ז״ל שם באורן כיד ה׳ הטובה

אח חנירו ,ועיין להרב המגיד ז״ל בעצמו שכתב בדעת

עליו ע״ש .ועיין עוד ב״חקרי לב" מ״ב (מהדורה גמרא מלק

יורה דעה דף כ״ח) מ״ש הרב מר בריה דרבינא נר״ו ,דביחיד
לגבי רבים אין לעשות מזה ספק,וכתב שם אפי׳ לכי מודינא

הרמב״ם ז״ל ת״ל אבל דהשתדלות אשר השתדל כדי לרצותו
הוא האיסור ונגמר בשעת המקח ובהשתדלות לא היה

מעשה וכו׳ ע״ש הד כל האיסור דלא תחמוד הוא
ההשתדלות וההסצרות שעושה כדי לרצותו וכן המה
מדוקדקים דברי הרמנ״ם ז״ל בהלכה ט׳ בדין דלא תחמוד

דמיעוט נגד רוב חשיב ספק וכדעה הרוקח והאגור
והסמ״ע ,היינו דווקא במיעוט וכו׳ אבל בהיות החולק אחד

ע״ש .וכן תמצא דבטו ז״ל מדוקדקים בהלכה יו׳ד בדין

וכנגדו נצבו כמו גד רבים ונכבדים ,מאין ולאין להיות אוחו

לאו דלא תתאוה ,שכתב "טון שחשב בלבו היאך יקנה דבר

יחיד מכונה בשם מיעוט דלאו מיעוט קריגן ליה אלא

זה ונפתה בלבו בדבר" וכו׳ .וקשה הו״ל להרמב״ס ז״ל

בתואר עזיד עם רבים וכו׳ ,ושוב הביא שם דברי הרבך
"בעי חיי" ז״ל (סי׳ ק״ו דף ס״ג) שכתב כן בפירוש ,דביחיד

לכתוב כך ,טון שחשב בלבו לקנות דבר זה עבר בלא תעשה,
ולמה כ׳ היאך יקנה דבר זה ,הד מוכח מדבטו אלו

ממש לגבי רבים לא עבדינן ספק בסברתו להתיר או לאסור

דכוונתו לומר דהאיסור הוא במה שהוא חושב לקנות ע״י

וכו׳6ע״ש.

הכבדה והסצרות ,ועל זה אמר טון שחשב בלבו היאך יקנה

ואמנם כל זה שכתבנו בס״ד הוא לסי מה שנראה לכאורה

דבר זה ,ר״ל שחושב בלבו לעשות אופנים שיוכל לרצותו

מדברי הרב המגיד ז״ל אשר יחס סברא זו לדעח

בהם למכור לו ,וכהאי גוונא הוא דאסור ,אבל אם הוא

הראב״ד ז״ל דווקא ,אבל האמת אחר העיון נראה ט הגם
דהרמב״ס ז״ל והראב״ד ז״ל לא פליגי כאשר אנחנו מבינים

ראה חפץ אצל חבירו שאין כוונתו למכור וחשב בלבו שאם

עתה בהשקפה הראשונה ,והוא ט אחרי העיון רואה אנס
בס״ד ,דיכולים אנחנו לומר שגם הרמב״ס ז״ל מודה שאס
זה ראה חפץ אצל חבירו אשר אין בדעתו למכרו ,אך הוא

שכתב והכביד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו

זה האדם יהיה לו רצון מעצמו למכור זה החפץ ,אזי אחר

כך אנט אקנה אותו ממנו ,לית לן בה ,מאחר דאינו חושב
בלבו לעשות השתדלות ואופן להפציר בחבירו כדי לרצותו,

אלא מחאוה שיהיה זה חבירו מרוצה מעצמו ,ואחר שיהיה
לו רצון מעצמו למכור כשאר מוכרים דעלמא אזי אנכי

מחאוה בלבו שזה בעל החפץ יהיה לו רצון מעצמו למכור
זה החפץ ,ואז אחר שיהיה לו רצון למכרו אנט אקנה אומו
ממנו ,אין בכך כלום ואין איסור ,ט אם היכא דהוא מתאוה

ובזה כ״ע מודים דשרי ,אך מחלוקת הרמב״ס ז״ל

החפץ וחושב בלבו לעשות אופנים והמצאות איך יוכל לרצוח

והראב״ד ז״ל הוא בזה ,שאס הוא בקש מחבירו למכור לו

את חבירו ולקנות ממנו החפץ ,והנה התאוה היא כמו ענין

חפץ א׳ שאינו עומד למטרה ,וחבירו לא רצה למכור לו,

החמדה באין הפרש ,אלא שהתאוה היא בלב והחמדה הוא
בפועל ,וגם בלא תחמוד האיסור ההשתדלות וההפצרה

וזה השתדל והכביד עליו בריעיס והפציר נו עד מאד עד

אקנה ממנו כמי שלוקח חפץ העומד להמכר מרצון בעליו

שנתרצה למכור ומכר לו .הנה להרמב״ס ז״צ אע״ג לסוף

ברכות יעטה
התלוי בלב) שביאר דלא תחמוד במעשה ולא תתאוה במחשבה,

 .5וכן נראה דעת רוב ככל רבותינו האחרונים דסברת יחידאה

וכן נראה מדברי רבנו בחיי שם ,וכן מבואר ברבנו יונה הובא

אין לצרפה לס״ם ועיין מעיל שמואל (סימן י״א) וטכתם לדוד פארדו

בהגהות הר״ף על הסנדק שם שכתב ודל" .לזהיר שלא לקחת

(סימן נדה) ושער אשר (האו״ח סימן י׳) ואע״פ שמצאנו למהר״י

שדה וכרם אף כי יתן מכרם ולהזהיר שלא להסכים במחשבה

טולכו בספרו אהל יוסף (סימן ל׳) שאפילו סברה דחויא ויחידאה

לעשות כך ועיין בבאור תורה שלמה לגר״ט כשר שכתב שגם
את דברי התרגום אפשר ליישב אליבא דהרמב״ם שאין כוונת

נגד רבים יש לצרפה לס״ם .וקבעה בכללי הס״ם בספרו שולחן גבוה

(חידד סימן ק״י> ועיין שטן המשחה (סימן ס״ב) וכן ס״ל לבנו
החק״ל בספרו נדיב לב (ח״ב חו״ט סימן ס״ג) שאפילו סברת יחיד

התרגום למילה "נחמד העץ למאכל" ,אלא "לתאווה הוא לעניים",
עיי״ש ועיין עוד בביאור שיטות הראשונים בביאור תועפות
רא״ם על היראים (סימן קט״ו אות ב׳) ולגר״י טייב בספרו ווי
עמודים על היראים (מצווה רנ״ד) שהביא בשם הרב קרבן חגיגה
דסבר כסט״ג עיי״ש ובביאור הגר״י פרלא על הרס״ג (ל״ת רע״א)

(ח״א סימן קכ״ו) ובטהדורא בתרא (חידד סימן כ״ח) .ועיין באורך
בשד״ח (מערכת הם׳ אות י״ח) שהאריך לתמוה על דבריו ואסף

ועיין בשד״ח (מערכת הל׳ אות ק״ל) ולקטן (הערה  )9בדעת הב״ח

איש טהור שם דברי האחרונים שכתבו שאין לצרף לס״ם וציין

וא״כ ודאי שאפשר לצרף את סברת הסמ״ק לס״ם דלאו סברת
יחידאה הוא.

לפתה״ד (סימן ק״ה אות ט׳) ועוד אחרונים ועיין לו עוד במכתב
לחזקיהו בחלק התשובות (דף ם״ו) עיי״ש.

יש לצרפה לס״ם .ט״ט כל רבותינו האחרונים דהו דבריהם והפליאו
פליאה על בנו של החק״ל שנעלם ממנו תשובת אביו בחק״ל ביו״ד
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רב ברכות

כל סוף מכר ברצון ,שאמר רוצה אני ,ולא לקחו בתזקת

לעשות אופנים והמצאוח שיוכל לרצוח בהם אח חבירו
למכור ,וכאשר דקדקנו מדברי הרמב״ם ז״ל ממחילה ועד

מקודם לרצוחו ,וכמ״ש הרב המגיד ז״ל כן להדיא ,אבל

סוף ,וכאשר הרב המגיד ז״ל בעצמו כתב כן בדיבור הקודם

להראב״ד ז״ל ,מאחר שסוף כל סוף נחרצה ואמר רוצה

על לאו דלא חחמוד ,שעיקר האיסור הוא ההשחדלוח אשר

אני ,אע״ג דהיה זה ע״י השחדלוח והסצרוח שעשה והכביד
עליו אין כאן איסור לאו ,וליכא איסורא כי אם היכא שגם

השתדל לרצותו ,וכן הוא בלאו דלא תתאוה כי אין הפרש
בין זה לזה ט אס רק שזה בפועל וזה במחשבה ,כן נ״ל

לבסוף לא אמר רוצה אלא מכר בעל כרחו ,וכן ה״ה והוא

ברור בס״ד.

הענין בלאו דלא חחאוה כי הכל אחד אלא שזה בפועל וזה

המורם מכל האמור ,דגם להרמב״ם ז״ל עיקר האיסור
הוא ההשתדלות אשר השחדל להפציר בו ולהכביד

השחדלות והסצרות כדי לרצוח אח חבירו למכור לו החפץ,

עליו ברעים כדי שיתרצה ,והשתא אפשר לנו לומר נס״ד,

הגס שהוא חושב שלא יקח החפץ מחבירו כי אם ברצון

דאם הוא אדם גדול ומכובד מאוד בעיני הבריות אשר
יבושו להשיבו רקם ,הנה גס בלתי השתדלות ובלחי הפצרה

אח חבירו להיות לו רצון במכר ,ולהראב״ד ז״ל אינו עובר
כי אס היכא שיחשוב בלבו שהוא רוצה ליקח החפץ בעל

ומידות ט אם באמירה בעלמא שיבוא לבית חבירו ויבקש
למכור לו החפץ ,הט זה כאלו עשה השתדלות והכביד עליו

כרחו של חבירו בלחי רצון כלל ,אבל אם חושב ליקח אותו

בריעיס ,יען ט זה לרוב גדלו וחשיבותו ,מה שצריך לאחדם

ברצונו ,אבל שחושב לעשוח אופנים איך יפתה את חבירו

להשתדל ולהפציר מאד הנה הוא יספיק לו ביאתו לביח

מפציר בו למכור באופן שיאמר רוצה אני ,אינו עובר על

חבירו ועקימת שפתיו אשר מבקש בפיו לקנות החפץ .ויש

לאו דלא חתאוה ,וזו היא כוונת הרב המגיד ז״ל שכתב6׳

לי ללמוד סברא זו מהא דאיתא בכתובות (דף ג״ג ע״א)
דא״ל ר״ס ליהודה בר מרימר אטו מי קאמינא לך דעול

ברצון הבעלים ע״ש ,ולא חש הרב המגיד ז״ל לפרש ולבאר

ועשייה עול ולא עשייה קאמינא ,א״ל מעילאי דידי היינו

דבטו יוחר מזה ,ט דבריו מפורשים ומבוארים הס כאשר
כתבנו ,ואין צורך לברר דבריו עוד ,יען ט הוא קאי על

עשייה ע״ש ,ולכן נ״ל לעשות סברא טוצא בזה בנ״ד שיש
הפרש בזה בין אדם גדול לאדם פשוט והכל לסי מה

דבט הרמב״ם ז״ל ,והרמב״ס ז״ל איירי בכגון שחושב

שהוא7.

היד ,ג״כ עבר על לאו דלא שחמוד מפני ההששדלוח שעשה

׳  -במחשבת הלב ,דלהרמב״ס ז״ל כל שחושב בלבו לעשות

ג״כ אסור ,מאחר שהוא חושב לעשות אופנים איך יכריח

נ״ל שדעת הר״א ז״ל שחיוב החאוה לקנוח בדמים שלא

ברכות יעטה
 .6וכן פסק רבנו בספרו בן איש חי (ש״א כי תבוא סי״ז) וז״ל שם

אך לא גמרא בלבו לעשות השתדלות לקחתו רק התאווה בלבו

"כל החומד ביתו של חבירו או כליו שאין בדעתו למכרם והפציר

וציין למוהר״א פאפו (בערך חמדה) שהבין שגם בכה״ג עובר בלאו

עליו רעים עד שמכרם לו הרי זה עובר בלא תחמוד ואינו עבור
בלאו זה עד שיקח החפץ שחמד ומשעה שנפתה בלבו וחשב איך

דלא תתאוה וכן הבין חטהר״ט חגיז בספרו ואלה המצוות) סימן
תטה)'ובסוף הביא שטהחרדים מצוות התלויות בלב (דף ל׳ ע״ב)

יקנה החפץ עובר בלאו דלא תתאווה ,כי אין תאור .אלא בלב ,מיהו

מבואר שדווקא כחושב לעשות השתדלות וכן מבואר בלשון

אם רק נתאוה בלבו שאמר הלאוי ויתרצה זה למוכרו ואקנה ממנו
אינו עובר בלאו זה .אבל אם חשב בלבו לעשות המצאות של
השתדלות והפצרות ה״ז עובר משעה שחשב אופי ההשתדלות

הרמב״ם וציין עוד לרב מקדש מלך והדרת מלך (פרשת ואתחנן)

דאם ראה והתאוה אפילו לא גמר בליבו להשתדל להשיגו שיהיה

וההפצה ת וכל זה לרמב״ם אבל לראב״ד גם בכה׳יג אינו עובר

עובר דזה אין ביד האדם למנוע תאוה זו מלבו עיי״ש ושם בשד״ח

אא״כ חשב ליקח החפץ בע״כ של הבעלים אבל אם חושב איהך

ציין עוד לרב גחלת בנימין (מצווה ל״ח) וחיים ושלום (ח״א סימן

לרצות הבעלים אינו עובר בלאו וקיימא לן כרמב״ם .ועיין בספה״ק
"רב ברכות" במערכת הל׳ שכתבתי בלאוין אלו ועוד כתבתי

והביא עוד שכן מבואר בזוהר וסיים וזה מוקצה מן הדעת לאטר

י״ב) ולרב פני מבין (ח״א דף פ״ט) ונר מצווה (סימן י״א אות צ״א
צ״ב) עיי״ש .הרי מבואר ממש כדברי רבנו.

בספח״ק טקבציאל" עכ״ל רבנו שם .וחבל על דאבדין ולא

משתכחין.

 .7בשערי תשובה לרבנו יונה (שער ג׳ אות ט״ג) כתב וז״ל "ואם
יכסוף אדם שימכור לו חברו שם דבר ולא יש את נפשו למוכרו

וכן נראה כמסקנת רבנו דעת רבותינו האחרונים ועיין לרב
ערך השולחן חו״ט (סימן שנ״ט סעיף ח׳) ובספרו ווי עמודים על
היראים (סימן רנ״ד) שהדגיש שדווקא בעושה השתדלות וכן ביאר
במעשה רוקח על הרמב״ם שם שדווקא בעושה תחבולות
והשתדלות איך להשיג החפץ ועיין תועפות ראם על היראים (קט״ו
אות ב׳) ועיין לשד״ח (מערכת ל׳ אות ק״ל) שהביא בשם הרב
יהודה יעלה (לרב גדול מסאלוניקי) חחו״ט (סימן ל״ג) שנסתפק

אלא אצל חנווני עיי״ש וזכה רבנו לכוון מסברתו לסברת רבנו

ברואה כלי יקר לחברו והתאוה תאוה בלבו שהוא רוצה הכלי הזה

יונה.

ואם יפצר בו ברוב תחנונים ויבוש להשיב פניו ריקם אסור להפציר
בו וזה כמו הכרח ואונם ואם החומד הוא אדם מכבד אשר אור פניו

לא יפילו אפילו לשאול טקח או מתת אסור אם לא שיודע כי בנפש

חפצה יתן" ,עכ״ל .והביא גם הר״פ בהגהותיו לסמ״ק (סימן י״ט)
וכתב בערוך השולחן (סימן שנ״ט ס״ח) שלכן יזהר אדם שלא יקח
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קנא

רב ברכות

לחנירו הילך זוז והלוה עשרה דינרין לפלוני דמוחר ע״ש.

תחאוה ,ולא קאמר שחייב משוס דבור ,נראה דאע״ג
דעבירה איכא נמי בדיבור ,מ״מ לאו לא אשכחן בדיבור,

ראה ספר אחד אצל חבירו ,והתאוה וחמד אוחו לקנותו

אלא במחשבה כתיב לא תתאוה ובמעשה כתיב לא תחמוד,
ואמחשבה גרידא נמי אינו חייב אלא א״כ קנה החפץ
והוציא מחשבתו לפועל התם הוא דעובר משוס לא תתאוה

בעבור ללמוד אי אית בזה איסור לאמן הנד8׳ ואת״ל דגם
זה אסור משום דאע״ס שהתאוה וחמד אותו בעבור ללמוד
בו עכ״ס הוא בכלל ממון שלו מוכל למכרו ,ולכן אין לחלק

ומשום לא תחמוד ,משום דהתאוה היא היתה גורמת
שעשה מעשה עכ״ל ז״ל ע״ש .הרי מצינו חבר לסברת
הסמ״ג ז״ל ואין יחיד הוא בדבר ,ועיין להרב "הלכה

בזה לשאר חפצים ,הנה אכתי יש להסתפק אס זה מחאוה

למשה" ז״ל (כפ״א מה׳ גזילה)9ע״ש.

והנה בנידון דידן יש צדדין לכאן ולכאן ,ואת״ל דגם בחומד

ומתאוה בעבור חבירו נמי אסור ,הנה יש להסתפק אם זה

וחומד ביתו של ראובן לקנותו בעבור להקדישו לעשותו בית

והנה לכאורה נראה בנידון זה דמותר ,דהגע עצמך ,אם
זה בא אצל ראובן ומדבר על לבו שיקדיש את ביתו
לבית הכנסת ,מה בכך ,הלא ברוך יהיה שמעשהו לעשות
מצוה וגדול שכרו דגדול המעשה וכו׳ (« ט ).וא״כ למה
יגרע אם הוא מעשיהו ומפציר בו בראובן לקנות ממנו

גם עוד למודעי אני צריך ,ט עוד אחרי כותבי ראה ראיתי
בס״ד להרמב״ם ז״ל בספר המצות שלו ,שכתב (כלאיין
רס״ס ח״ל ,וביאור זה שאס ראה דבר יפה אצל אחד אס
גברה מחשבתו עליו והתאוה בו עבר על לא תתאוה ,ואם
התעסק באהבת הדבר ההוא עד שישתדל להגיעו אצלו ,ולא
יסור מחלות פניו ולהכביד עליו שימכרנו לו או יחליף אותו
אליו במה שהוא יותר טוב ממנו ,הנה כבר עבר על לא

בדמים שלו לצורך מצוה ,ועל כן לכאורה נראה בס״ד

תחמוד ג״כ אחר שקנה הדבר שהיה לחבירו ולא היה רצונו

דהסברא נותנת כל שהוא מתאוה וחומד בית או חפץ של

למכרו ,אבל הכביד עליו והערים עד שלקחו מהיה שלו,

חבירו לקנותו מממונו לצורך ההקדש ומצוה ,ואינו רוצה
אותו לצרכו כלל ,הרי זה מותר בלתי שוס פקפוק כן נ״ל

כנר עבר ב׳ לאמן ,לא תתאוה ולא תחמוד ,ואס נמנע

הכנסת ,אי איכא בזה איסור לאמן הנז׳ או לאו.

בס״ד ,ואם יעזור ה׳ עוד נדבר בזה והשי״ח ברחמיו יאיר

עינינו בתורתו אכי״ר.

האיש ההוא מלמכרו או להחליפו באהבתו בדבר ההוא,

הגה הוא יקחהו באונס והכריח בחחק אהבתו בדבר ההוא
כנפשו ,עובר על לא תגזול וכו /עכ״ל ע״ש.

ברכות יעטה
 .8רבנו כאן טיספקא ליה ,אבל בספרו בא״ח פרשת (כי תבוא

דלאו כו״ע ידעי דהוא עובדא בהיתר ,דזה אינו ,דודאי לא היו

סי״ח) כתב וז״ל "וכן אפילו התאווה וחמד ספר אחד מספרי הקודש

העולם חושדים את ר״א דעשה באיסור ,ועוד מסתמות הדברים

נמי אסור עיין בספה״ק "רב ברכות" ועוד כתבתי בזה בספה״ק"

נראה דכוונת ר״י לטובת רב גידל .עכ״ל רבינו שם.

מקבציאל" .עכ״ל רבנו שם.
ולעניין ספקו השני של רבינו בתומד לצורך חבירו מצאנו
לרבינו בספרו בין יהוידע בסוגיא דקידושין (דף נ״ט) בסוגיא דעני
המהפך בחררה'ודבי אבא קנה קרקע דהיפך בה חבירו ושם

בגמרא א״ל ר״י השתא נטי ניתבא ליה מר ,וכתב ע״ז רבינו וז״ל.:
הנה בספה״ק רב ברכות (דף צ״ב ע״ב) חקרתי בס״ד ,בלאווין

ובמנ״ח (מצווה תט״ז) נסתפק באתרוג של מצווה שחמדו האם
חשיב מצווה הבאה בעבירה ומשמע דפשיטא דיש בו לא תחמוד

ועיין לקטן (הערה  )11וא״ב ה״ה כאן וצ״ע.

 .9עיין לעיל (הערה  )4שבארנו שגם בלא דעת הב״ח לא הוי
סברת בסט״ג דעת יחידאה והרב הלכה למשה שציין רבנו תטה
על הב״ח שאיך כתב הסמ״ג שהוא דעת יחידאה ,ונגד כל הפוסקים,

דלא תתאוה ולא תחמוד דאם לוי מתאוה וחומד בית ראובן לקנותו

וכן תמה עליו בפני מבין פרק זה בורר (דף כ״ה ע״ב) וציין לרב

בעבור שמעון מן מטון שטעון אם יש בזה חשש איסור לאוין ההם

הלכה למשה ולרב יוסף לקח (פרשת ואתחנן) אבל לאור המבואר

ע״ש .ונראה מכאן ראיה גמורה דליכא איסור לא תחמוד אלא
ברוצה לעצמו ,אבל אם מבקש בשביל חבירו מותר לדבר על לב
הבעלים של הבית למכור הבית לחבירו ,אע״פ שאין הבעלים קיימי

לעיל דהכי ס״ל ליראים ולסט״ק ולרס״ג ,א״ב אין קושיה על הב״ח,

למכור ,דהא הבא השתדל רבי יצחק לדבר אם רבי אבא שיתרצה
למכור אותה קרקע לרב נידל ,ואע״ם שאינה עומדת אותה קרקע
למכור ולא עלה על לב רבי אבא למכור הקרקע ההיא אשר קנאה
לפי הדין ,ולא עבד איסורא ח״ו משום דין עני המהפך בחררה ,ואין
לדחות קצת ולומר דהבא נתכוון ר״י להציל את ר״א מלזות שפתים

וקדמני השד״ח (במערכת הל׳ אות ק״ל) שנם כתב ליישב קושיית
ההלכה למשה והפני מבין שדעת הסמ״ג לאו יחידאה ,אלא הכי

ס״ל לרא״ט ולהנ״ל הכי ס״ל גם לסמ״ק והרס״ג ,ומה שתטה עוד
שם בשד״ח על הפני מבין שאין קושיה על הב״ח שהב״ח לא ס״ל

כסט״ג אלא בה ליישב קושיתו על הרמב״ם אשתטטי דברי הב״ח
שהביא רבנו בסימן (רע״א) דמבואר דהב״ח ס״ל כסמ״ג עיי״ש
וצ״ע.
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דף צג.

ודע דלכאורה יש לחקור בס״ד בהגך לאמן דלא תחאוה
ולא חחמוד ,דאס הוא מחאוה וחומד ביח ראובן
לקנוחו בעבור שמעון מממון שמעון ,אי איכא בזה איסור
לאמן הנז /ועיין בשולחן ערוך (יורה דעה סי׳ ק״ס) באומר

והנה אחרי כותבי בס״ד ,ראיתי להרב "בית חדש" ז״ל
(כסוף סימן שע״א) שב׳ ח״ל ,והא דכתב רבינו ז״ל
לעיל (כסי׳ שנ״ט) דעובר בשני לאמן בלא תחמוד ולא

מערכת הלט״ר \ לא תתאוה ולא תחמוד

רב ברכות

קבב

והנה מפשטות דגרי הרמב״ס ז״ל אלו נראה ,דגם לאו
 דלא תתאוה אין צריך שיתאוה לקנות ע״י השתדלות,אלא כל שהתאוה בלבו החסן ההוא ,אף שהתאוה שיהיה

מבורטם ומפורשים כאשר כתבנו ,ולא איצמטך הרב
המגש ז״ל להשמיענו דבר זה ט אם לדעת הר״א ז״ל אשר

רצון לבעלים למכרו מאליהם בלתי שהוא יבקש מהם וידבר

לא דיבר כלום בדין התאוה ,שרק.

יקנה דבר זה" ,וכאשר הוכחנו בס״ד ,ט דבטס אלו הס

להם כלום ,אס״ה עובר על לאו דלא חתאוה ,וזה הסן

ממ״ש בס״ד לעיל .אבל באמת נראה שאין כאן הכרח לוה
ושפיר יכולים אנחנו לפרש דברי הרמב״ס ז״ל הנז״ל דהסס

לשון קצרה ,וגס כן כוונתו שיתאוה בו לקחת אותו ע״י

־

ודע ,ט יש לכאורה להסתפק ,דאם ראה חפץ אצל חבירו
והתאוה לו לקחת אותו ממנו בתורת מתנה ,ואח״כ
השתדל וביקש ממנו החפץ ההוא במתנה ,והרבה עליו

השתדלות שישתדל לבקש מן הבעלים למכרו לו ,אבל אם

טעים עד שלקחו ממנו במתנה אי איכא בזה לא חתאוה

הוא מתאוה שיהיה רצון לבעלים למכרו מאליהם בלתי שום

ולא תחמש ,או״ד לאוין אלו לא נאמרו ט אס במתאוה

דיבור ובקשה מאתו ,ומעולם לא חשב שילך הוא ויבקש
מהם כלל ,אין כאן לאו דלא תתאוה כלל ,יען ט מסשנוות
ודקדוק דברי הרמב״ם ז״ל בספר היד בהלכות גזילה הנז״ל

וחומד לקנות החפץ ההוא או להחליפו בחפץ שהוא ג״כ
דרך קנייה ,שכן הסס הרמב״ס ז״ל בלשונו הטהור וכן
תססו כל הפוסקים ז״ל .והנה באס בקש מחבירו שיתן לו

מוכח להדייא כדברינו בס״ד ,שכתב "וחשב בלבו לקנות

בגד א׳ ולא ייחד בבקשתו בגד סלוני לבקש אותו דווקא,

דבר זה" ,והרי דבר זה מורה באצבע כדברינו בס״ד10,
«־מנש ט דברינו אלה בס״ד הם מוכרחים מדברי הרב

כ״א שרצה ממנו סתם שיחן לו אתה בגד או אתה חפץ
ולא טון לבקש על חפץ פרטי לבקשו ממנו ,בהא [לא]

המגש ז״ל שכתב לדעת הר״א ז״ל "חיוב התאוה זו היא

"קמבעייא לן ,דשאי אין זה נכנס בלאוין אלו ,דלאוין אלו

שיתאוה לקנות בדמים שלא ברצון הבעלים" ,ומנין לו להרב

לא נאמרו אלא במתאוה וחומד חפץ סרטי שראהו ונכנס
יופיו בלבו ורוצה אותו ,ועל זה האופן דווקא באנו לבית

מובא בין לא תתאוה ללא תחמש ,שבר זה לא נזכר בדבט

הספק .והנה את״ל דאם התאוה וחמד חפץ סרטי לקחת

הראב״ד ז״ל ט אם גבי לא תחמש ,אלא שאי דסבר הרב

אותו במחנה דג״כ עובר בזה על לאדן הנז׳ דמאי שנא
ממתאוה וחומד לקנות ,ומה שזכרו הרמב״ס ז״ל ושאר
פוסקים לשון קנייה ,לרבותא הוא ,דאסי׳ אס זה רוצה ד

במחשבה תה בפועל ,והאופן האשור בלא תחמש הוא

בדמים אס״ה עובר וכ״ש אס רוצה בחנם בלא דמים

האופן האסור בלא תתאוה במחשבת הלב ,ולהט כתב
שלדעת הר״א ז״ל וכו׳ ע״ש .וא״כ השתא דאתית להט גס
אנן נימא הט לדעת הרמב״ם ז״ל והא דלא חש הרב
המגש ז״ל לברר דבר זה ט אם לדעת הר״א ז״ל ולא חש
לברר נמי דעת הרמב״ם ז״ל בזה ,היינו ט הרמב״ס ז״ל

דעובר ,וגם שכן נראה מספר החינוך ז״ל (כסרשח ואממגן)

בדמים בין שלא בדמים וכר ע״ש .וכן נראה ממ״ש עש
בפרשת יתרו וז״ל ,שאין לאו דלא תחמש נתקן בנתינת
הדמים כל זמן שדרך הכרח לקחו ממנו וכר ,ע״ש"• אך

דעתו מבוררת בדנטו להדייא ,שכתב "וחושב בלבו האיך

הנה אכתי עדין יש להסתפק במעשה שהיה ,בראובן שיש

המגש ז״ל לומר דבר זה בדעת הר״א ז״ל ,ודילמא שאני

המגש ז״ל במשימות דאין לנו לחלק בין לא תתאוה ללא
תחמש בשום חילוקי דינים כלל ,ט אם הפרש הוא זה שזה

ברכות
 .10עיין לעיל (הערה  )6ובאחרונים שהובאה שם שגם כתבו

דמפשטות דברי הרמב״ם בספר המצוות נראה דלא ם״ל דבעינן

שיחשב מחשבות איך להשיג החפץ אלא סגי בזה שחמד את
החפץ בלבו וכן הבין הפלא יועץ ומהר״ם חגיז ושם כתבו
האחרונים ליישב דגם הרמב״ם בספה״ט ס״ל דבעינן שיחשב איך
להשיג החפץ וכט״ש רבנו ליישב עיי״ש.
 .11וכן פסק רבנו בבא״ח כי תבוא (סעיף י״ח) וז״ל "אפילו
התאווה שיקח חפץ זה במתנה אפור" וכן נראה מלשון רבנו יונה
המובא לעיל (הערה  )7שכתב אסור לשאול טקח או מתת" משמע

שגם מתנה אסור.
ואני אם שאינו כדאי והריני דן לפני רבנו כתלמיד הדן לפני רבו
בקרקע נלע״ד דלדינא לא נאסר שהרי יש לנו ם״ם שמא חלבה
כראב״ד דס״ל שלא נאסר אלא בלוקח בע״ב של חברו וסברת

הראב״ד לאו סברה יחידאה היא אלא רוב הראשונים סברי הכי

שכתב וז״ל שלאו דלא תחמש ימנענו מלקחת בשום צד בין

יעטה
וכט״ש הגר״י פרלא (ל״ת רע״א) .ואת״ל כהרמב״ם שאפילו ברצון
עובר שמא הלכה כסמ״ג שאינו עובר מחשבה ורבנו לא ניחא ליה
בהאי ם״ם דסבר דסברת הסט״ג דעת יחידאה היא אבל למבואר
לעיל דהכי ם״ל לרס״ג ,לרא״ט ,ולסמ״ק ,א״ב ודאי דאפשר לצרפו
לס״ם ,וא״ב בחומד שחברו יתן לו במתנה שיש לו ם״ם יהיה אפשר
להקל ,וכן במה שנסתפק רבנו לעיל במתאווה שחברו יתן לו ספר
שאפילו את״ל שאסור אפילו דהוי מצווה מ״מ מצד הס״ם הנ״ל
יהיה אפשר להקל ,אמנם מדברי המכילתא דרשב״י (פרשה כ׳
פסוק י״ה נראה כרבנו דאיתא התם יכול לא יאמר לואי (פ׳ הלוואי)
עיני בעינו לאוי .שערי כשערו ת״ל שורו וחמורו עבדו ואמתו ביתו
ושדהו מה אלו דברים שאפשר להן לבוא תחת ידך וחברך חסרו
אף אני אין לי אלא דבר שאפשר לבוא תחת ידך וחברך חסרן"
והובא גם במלמד להועיל חחו״ט (סימן ק׳) וא״ב משמע שכל דבר
שכן אפשר שיהיה תחת ידו ואפילו במתנה יהיה אסור ,וי״ל ,טכ״מ
מכח הס״ס הנ״ל היה אפשר להקל וצ״ע.
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רב ברכות

מערכת הלמ״ד \ לפני עיור לא חתן מכשול.

קנג

לו קרוב שמעון בעיר אחרת ,ויש לזה הקרוב חצר א׳ בעיר

ג .לפני עיור לא תתן מכשול.

זו של ראובן ,וזה ראובן כתב לקרובו הנז׳ כמה מכחבים
בתחינה ובקשה שיתן לו החצר שלו במתנה ,והרבה עליו

הגה ישראל מומר שהוא רופא ,הא ודאי אס ילך אצלו

ריעים שחילה חני אנשי עיר קרובו לדבר עם קרובו ולרצוחו

חולה שאין בו סכנה ביום שבת קודש עובר על לפגי

לדבר הזה ,והנה זה ראובן הגם שביקש ממנו חצר פרמי

עיור לא חתן מכשול ,שזה הרופא הוא כותב בשבת הסמנים

הנד ,לאו משוס שחמד יופי החצר ההוא בלבו ,אלא הוא

שצטך ליחן לזה החולה ,כמנהג כל הרופאים שכותבים

כל כוונתו שיהיה לו שצר לדור בו ,ואס זה קרובו יקנה לו

הסמנים ומשקלם בפיתקא ,ורוב הפוסקים ס״ל דכתב

חצר אחרת הנה מה מוב ולא איכפת לו בזה ,והשתא נמצא

שלהם ג״כ אסור מן התורה וכמ״ש לקמן בס״ד^אך הנה

כי יש בנידון זה צדדין לכאן ולכאן ,והוא ,מי אמרינן כיון

לכאורה היה נראה לומר דבזה ליכא איסור לאו דלפני עיור,

שזה ראובן מבקש על בית פרטי ,שאומר תן לי בית זה

והראיה לדבר מדברי הרימב״א ז״ל בחידושיו למציעא (דף

שלך במתנה ה״ז בכלל לא תחמוד בית ריעך ,או״ד הכא

כ״ 3ע״א) שכתב וז״ל :ואע״ג דהיכא דאית ליה בהמות
מדידה דבלאו דידן מצי עביד איסורא ,לית ביה משוס לפני

מקרובו בית ,אך מפני שיש לקרובו בית זה דווקא מבקש

וכר .כמ״ש פ״ק דע״ז ,מ״מ אין לנו לגרום איסורא

אותו ממנו ,ואה״נ אס זה קרובו ישיב לו לא אתן לך בית

דמסייע ידי עוברי עבירה איכא וכר ע״ש .וכן כתב
בחידושיו לע״ז וז״ל3׳ה״מ לענין לפני וכר דכל היכא

שאני דאין זה חומד הבית ההוא דווקא אלא הוא רוצה

זה ט אס אקנה לך בית אחר לא איכפת לו ולא היה מבקש

ממנו על זה דווקא ,ומה שהוא שואל בפיו בית זה ולא

שאל מקרובו סתם שיתן לו בית לדור בו ,היינו שידע כי

ודאי קרובו לא יוציא ממון מטסו לקנות בית בשבילו ,אלא

דתבעי לה סתמא דומייא דנזיר ואבר מן החי שאנו חוששין
לתקלה כל היכא דמצי עביד איסור שלא על ידינו ליחא

משוס לפני ,ואף שאפשר שהוא מרבה באיסור על ידינו לא

חיישינן ,אבל מ״מ אי תבע ליה בפירוש לאיסורא נהי

־־מאחר שכבר יש לו בית מעיקרא והוא אינו דר בו יש לו

דמשום לפני ליכא אכתי איסורא במילתא איכא משוס

תקוה שיתרצה לתחו לו במחנה מחמת קורבה והפצרת

מסייע יד עוברי עבירה ,כל שאנו גורמין לו לעשוח איסור

האהובים שיבקשו ממנו על זאת ,כן נראה לצדד לכאן

ולהרבות באיסור וכר ע״ש .והשתא גס הכא נמי איכא

"יולכאן-12והשי״ת יאיר עינינו בתורתו לברר האמת לאמתו

למימר ,דאם זה החולה שאין בו סכנה בא לבית הרופא

לאסוקי שמעתחא אליבא דהלכתא תורה לשמה אט״ר.

ורואה שזה הרופא הוא כותב פיתקאות בעבור אחרים,

ברכות יעטה
 .12עיין במכילתא דרשב״י הנ״ל (הערה  )11שנראה שגם בכה״ג

הובא בר״נ (סוף פ״ק דע״ז) ובסמ״ג (לאוין קס״ח) ורבנו ירוחם

אסור שהרי בעיני בעינו לא חפץ דווקא את עינו של חברו אלא

(נתיב י״ד חלק ז׳) והרדב״ז (ח״ג סימן תקל״ה) ועיין באורך בערך

דבר הדומה ואפ״ה אם היה דבר שיכל להיות תחת ידו היה אפור

השולחן טייב יו״ד (סימן קנ״א סק״ה) וגם בדברי תום׳ נראה

וא״כ גם בנדו״ד וצ״ע.

שפותרים עצמם עיין בתום׳ ע״ז (דף ו׳ ע״א) שנראה מדבריהם

שמותר להושיט איסור לישראל מומר בדלא קאי בתרי עברי

לפני עדור

דנהרא .ועיין ברא״ש ובמרדכי ובאור זרוע שם .וטכח פתירת דברי
התום׳ והרא״ש הוכיח הש״ך (בסימן קנ״א) שבישראל רגיל אפילו

 .1עיין לרבנו לקמן שבת א׳ שהאריך בזה דלרוב הפוסקים נם
כתב שלהם אסור מהתורה.

בדלא קאי בתרי עברי דנהרא אפור מדרבנן אבל בישראל מומר
בדקאי בתרי עברי דנהרא אפילו איפור דרבנן אין ועיין ברט״א

(סימן קנ״א פ״א) וז״ל "י״א הא דאסור למכור להם דברים השייכים

־

 .2וכן מבואר בעוד ראשונים עיין בתום׳ שבת (דף ד׳ ע״א)

לער׳ב היינו דוקא אם אין להם אחרים כיר׳ב או שלא יוכלו לקנות

שהקשו וא־ת והא קעבר הלפני עוור לא תחן מכשול ,ואפילו מיירי

במקום אחר אבל אם יכולים לקנות במקום אחר מותר למכור להם

שהיה יבול ליטלו אפילו לא היה בידו דלא עבר משום לפ״ע כדמוקי

כל דבר (מרדכי פ״ק דע״ז) ויש מחמירים (ר״נ שם ותום׳ והרא״ש

לה בע״ז דקאי בתרי עברי דנהרא ,מ״ט איפור דרבנן טיהא איכא

פ״ק דשבת) ועיין לרב טל אורות (דט״ו רע״א) ובאורך ביבי״א ח״ב

שחייב להפרישו מאסור ,עכת״ד .וכן מבואר ברא״ש ובר״ג שם,

חאו״ח (סימן ט״ו) שהאריך הרחיב בזה האם יש אפור דרבנן ועין

ועיין בתשב״ץ ח״ג (סימן קל״ג) ולעומת זה יש מרבותינו

לו עוד ביחור׳ד (ח״ג סימן פ״ז) ושד״ח (מערכת ו׳ כלל כ״ס וע״ע

הראשונים דפברי דאפילו איפור דרבנן נטי ליכא ועיין ברמב״ן

לרבינו ברב פעלים ח״א חאו״ח (סימן י״ח דף י״ג ע״א) ואכמ״ל.

רב ברכות יוסף חיים בן אליהו מבגדאד עמוד מס (174הה*פס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ורעת

רכיד
לא ««!’Wל מלאכה יי1שלמ< e׳s״״j
ה.זויי ,מרים לר®,
•
<י

ורה״י
«אמצע ועור ( וי׳ דמח״יב אוקת* ברת״י מקו«׳ה > .יחי׳ל
עחנמיס קלועה לאו כמי שהתחס רמי ואין כאן עושה מלאכה
ג׳א מאילי׳ געשית אכל זרק גע לאשם מר׳ה לר״ח דרך רה*י
סלה אף שאין מקורה הרי זו מגורשת דנתיב נידה דהןי,ו
ישותה ונשקלע אויר רשותה ה*ז מגורשת " בו׳ קל כתני
דק״ו לא תעשה סא גייס מלאכה מותר כגון ליתן כל♦ מיס
ממני כדליקה ומשמע נפיגיא דגרס מחיקת שס מותך ע׳ פ׳
*אה אצל לא תעש ן כן לה' אלקיויס׳ גשא אצל ומחס • וכ״כ
ככ״מפ״ומהל׳ י&ודי התורה נהדיא •׳ ב<«׳ במסנמומגץ
דף מ״ע הגי ל*ע מלאכות ששנינו שלהי פ׳ כלל ג״ול כ גד
ולאנה .מלאכתו שכתוב בתורה ופי׳ רש׳י שנו ני המקרא
«ה לא תעשה כל מלאכה כמ.ין כל תיבות מלאכה הנתונים
בקורה וע׳ יאנ׳ן ונתידיסי ייהב׳א בדקדוק איזה מתעת
מלאכה יבצעו במשכון *■ וניארו התיס׳ דהא דגמרר,פ הזורק
דממשנן נמיינן ג״נ אמת מה ב 3פלאנית אך המניו מהנח
לכדנו( ור׳ גפקא לי' מדנתיב ר'פ ויקהל אלההדניים ע׳ש)
ודכמרינן ממשכן מבואר ר״פ תרומה :

ירזל ודחה

ע׳ רש״י ממכילתא ונע׳ יראי* סי׳ קל*א
הוסיף על דברי ויש"י ומוקי לה כפ' חרש
1
«
רף קי׳ד• בעושה פ״ר אביו ופי׳ יש״י שהתינוק צופה באביו
ודואס שנות לו בנן ואביו עומד לו עליו הוי ?אלו מצווה
לפשית ( זע' שה שלכדו מזה י־״ס משפטים אצל לא יעדח)ואם
הוא קטן כל כן שאינו עושה ע*ד אביו אין מוזהר פליו ו-אין
צרינין ב״ר להפרישו(ע' שרשים אלו ם׳ שעיני א;ל לא תאכלום
ני שקץ הס ור*פ אעוי ואמרח וע׳ ר'פ מי עהיזשיו שיניח פ׳ג
נהמה ולאע/קטן היינו טטמא שאין זה ע׳ר אביו אלא אביו
 ------- ,עצמו עושה בידים ע תיס׳ ;

חוררו

יתרו

למכור בהמה* לנכרי .משום נסיוני דזמנין דזבין בין השמשית
ע*ס ואזלא מנח קלי' והוי לי׳ מחמר כו' ואית דאמיי שמא
ישאיל או ישכיר וע׳ תוס׳ למה לא אמרו משוש שביתת נהמתו
<ע׳ .אצל למען ינוח שם וממאי נייר פי' קכ״א דבזמן
הזה מייתר :
פ״ר ,דר*,משין דף ל׳א איזה כיבוד
^^133
מאכל ונו' גתסקינן דכינוד משל אב
והא דקאמרעדהיכן כיבוד אב אפילו יזיוק א*,יר.י לינו
נתנו התיש׳ שלא יכעיס ולא ימם ‘בל ישלם וניחוש פ״ו
מהל׳ ממרים רסלא י.ער נפויהש יאבד <£״ הונו ייקבל גזירת
הכתוב (ישתוק ’ גס מכבדו במותו כמבואר שם יבי*ר שי׳ ר״מ
וע׳ פ׳ ויחי אצל כיס נא ידך וגו'.וע׳ פ׳ כ׳ה דף ק׳י דאין
מנין‘עליו כשאר מצות עשה דמתן שכיה בצדה.למען יאריכון
ימיו • פ׳ פ* הניתב דף פ׳ו דמצוה על היתומים לסיוע חובת
אביהם ומפרש הראכיד ורמכ״ן וריטנ׳א מלוה בעלמא משוס
כמד אביהם א'כ.אין כופין בשיעים אכל דעת ר*ת ורשנ״א
דמפין ולאו משום כיציר אלא שאסהיה אביר חי סי׳ נופי! אותו
בשוט כנתיב פ' תצא אצל יוציא העבוט ולח נין הטעמים אם
נן ובתאי! לו אלא אחיו יורשו או אביו דלי“אב׳ר אין שייך
כיבוד אבל לר״ח ולי־שנ״א חייב לשלם מיהו בריב׳ש סי׳ שצ*ב
רלא פלוג וע' פ׳ פנחס אצל י-בן אין לו דלא מגי היורש לימד
איני יורש ואיני פוי־עע׳ש וע' תשר״ש ת״ג סי׳ קי״ד ראם יש
עליהם חובות מצצה .לפתע חונות עצמן עי׳ מ״שב פ׳ פנחס
שם דהוי לי׳ ממון שלהם ,ונגזל והוית הגזילה חייבים
להחזיר משוס כבוד א?יהס כדבר מסייים ע' פ' ויקרא אצל
אשר גזל אבל ריבית מיעטה תורה פ׳ בהי־ אצל וחי אחיו עיש•
ובאין האב עושה מעשה עמיו ע׳ ם׳ משפטים אצל ומקלל אביו
וע׳ שלהי פ' תולדות דת״ת גדול מכיביד י וע׳ פ' קדושים
אצל •איש אמו ואביו תיראו וע׳ •פ׳ ויחי אצל ויתחזק ישראל
אביו ליבוח אשת אביו פ׳ הנושא
ע׳יש  :ומדנתיב'
נחי* אביו תשים כבוד אביר 1
דףק/וה».נ«•

י

את

 3H3V1בחידושי ייםג^| '%מהנין ענד הרל פשוע דאלו
 TOSסם אבא אומר השקיני טיס נו׳ שאתה ואמר
מל ועגל הייה ככל ®.מצות טהאשס חייכת נהם
י
•
חייגין בכמד אביו ומד־בץ היא ככתיב
«
וע׳ רד .נ'ס פ׳ ו׳ מהל׳ שנת ומ׳ח שם ג׳ מיני עבד כ־נעני לא־
«םמע כי־שנ״א zr9 )9י׳  ffiמשפטים אצל וינפש בן אמתן והגר פ׳ קדושים אצל איש אמו ואביו תיראו עיש ( ישייר כאן )
ונכרי שאינו ענדו שנינו פ׳ בל כתני דף קנ׳א נכרי שנא לנבוח וקן ו׳של• ואת מרני?ן אתיו הגדול ונח׳ בתה׳ר כלל ע״ו דאפי׳
אתיו מאמו די' י® רה אצל אמו לתיב יבמקיס אחר כתב
אין אומרים לוננהיאלתכבה שאי; שביתתו עלין וע׳ פ'
נתה״ר דווקא גדול שבכולם שהוא יירש כניד אביו וגדילתו
נא לא ינשה }
ר״פ מי שהחשיך דייש אתה ובהמתו ששלהם ( ולפ׳ז אית למירק אתיו מאמי ®א ל1תא זה הטעם )!ל׳ל
’
י עושים מלאכה אחת והיינו מחסר אחר בהמתו ילאכי גדול מזה או שהי•׳ גדול או שלא הניח בן דאל*כ
הטמונה מטאו וע׳ פ׳ עשפעיס אצל למען «נות וכ׳ רמב״ס פ׳ בניו קודמי! 'לגדילת אבי אביהם נכתוב פ׳ במדבר ובנים לא
ך׳ מהל׳" שנת דהוי לאו הבא מכלל עשם ורמב״ן בשוי־ש י״ד ה*ו להם ונהי׳ גדול ומת ולא נשאר לו כן הרי שאחריו יורש
גדולת אביו שהרי אלעזרירש גדולת אביו ולא איתמר •.
למצין המצות כתב שהוא כמלאכת כנו זנתך שמוזהר עלי׳
נלאו וע׳ במ״מ ואין לוקה' במעשה אתרים ( וע׳ כה״ג בת״כ ’
כמכילתא ורמנ׳סריש הל׳ גוילהיח״מ
«׳ צו נתונה טס אצל והנפש האוכלת ) ונ'מ בין עשה ללאו
סי טצ״ט שעשה אשר חמד ינסמ׳ק סי׳ י*ט
ידיע בכמה דונתי בדברינו י כתב הר׳ן דלשון הגמרא סמחמר * גאיסורא איכא-בלב וע' בנימוקי יוסף א' *ה 1יייין/ו׳ה ב'
^ irnsjgaלאו דויקא רה״ה בהמת אחרים ענ*ר * ונראה שיטות בהא דאמר ריש מס׳ מציעא רף ה׳ לא תחמוד לאינשי
דנשיז0ןןרה יכתיב בהמתו ללמדנו• יאם יש לנניי שותפות בלא דמי משמע אם טועים הס או האמת הוא כן ומכל מקום
בה איני ככלל זה דהננרי לא יגיח לשכות ודינם מפורש כא׳ח לית נ*מ לרינאדאף רטופיס הס א׳א לפוסלם לעד־ית דטיעים
סי' רמ ו שעשוס שנר שכת אסור ( וע׳ ס' כראשית אצל ויכרו הם כתו שקוגרי המת בי׳ט ראשון גח״מ סי׳ ליד ומה׳ט
אח יום השביעי) ומחמר ני*טב׳ טנוות אי מוי דאוי"תא כ׳ סת*ג לאוין קנ״ת דמשכעינן שמא עיניו נתן נו הא חמסן הוא
מדקרי להעלאנה ייס הל׳ י*ג • 1במס' ע*ז דף ט*ו דאןור
■ י 8לומר שעועה נו׳ ג• .

לא תחמוד

*— ________
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צי® .

אוצר החכמה:

רביד

 Mitaים •

שיש
די« ךץ»* נ׳ מל׳-מ י*ש הל׳ ג>ילס~«קיגה
לו מחזיק עזבי־ מל לא תחמוד ניח יעו ניב
K
היש׳ו זאיהו פקפק עלסזינננהיג ריש סי׳ היל כ׳ איפנא וע'
רינ״ל סי' מיג וח״ב סי' ס׳ אתי פלה הכת לאו ולא תסיג גמל
רמו ומתוך דבריהם דנמנהג ותיקון המרינה תליא אבל
ממתווי כעיני מים שנתב נס׳ אוע המשולש ח*נ לי׳ אברהם
אבן טאטא( המצורף לרשבין סי׳ נ*ד)א׳ קנה ספרים משוללים
א ע'ג דאין צריך להחזיר נכתיב ס׳ חקת והוא נלקם נחלו
מואב וגו׳ מיח השוללים אינם יורמים עני! ספרים ולא מנר
ניא כנייר נעלמא ולא זנה הקונה כיתרון שווייס ומייתי ראי׳
מהקונה בית מגירי שיש לו מחזיק דלא הי׳ להנכר?אה הזיות.
זא'נ הקונה ממנו הי־יכוא ימותו ולא יותר הרי י׳ דהא
פשיטא לי׳ עד שלמד ממנו דין הספרים ודבריו מתקבלת .על.
___
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בלילה ואפילו הניר עצמן תנירין
שייו לא תהא שמי-עה גדולה מיאי׳ גלולה יי•’,מ הוי קניע
«דזת ותתלת דין הוי 1וע
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כ ,ך,
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כ<ל מעם הזיזוע׳ש׳ ממרח אצלמ״חסנהייס;
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שרת

הארץ או מאינו יורה כחץ והוא אומר לא כי
אלא ראוי אני והיא מוציאה עלי לעז .ושאלתם
על סי להביא ראיה ואם יתחייב להוציאה בנם
אם תגבה כתובה ממנה והתוספות לחוד שכתב
לה והבית שנתן לה לבד או לא:

ת^בה

כך ראינו שהדין זה ששאלתם עליו
משנה שלימה היא רתנן בראשונה
היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה
האומרת טמאה אני לך והאומרת השמים ביני
לבינך והאומרת נטולה אני מן היהודים חזרו
לומר שלא תהא אשר ,נותנת עיניה באחר
ומקלקלת על בעלה אלא האומרת טמאה אני
לך תביא ראיה לדבריה השמים ביני לבינך
יעשו ררך בקשה .נטולה אני מן היהודים יפר
את חלקו ותהא משמשתו ופי׳ השמים ביני
לבינך גלוי וידוע לפני יושב השמים שאינך
ראוי לבא ולשמש עמי כדרך כל הארץ או
שאינך יורה כח׳ן ואין עוד זולתו להוכיח בין
שנינו למשנה ראשונה היא נאמנת ויוציא ויתן
כתובה למשנה אחרונה אינה נאמנת שלא ההא
עיניה נותנת באחר ומקלקלת על בעלהלכופו
וליתן נם וכתובה אלא יעשו דרך בקשה בלומר
מבקשים מן האשד ,ברברי בקשה ופיוסים שלא
תוציא לעז על בעלה ושתנלנל עמו עד עשר
שנים משעת נשואיה ולא תוליד אם שמעה
מוטב ואם לאו עושים פשרה ביניהם ומבקשים
מן הבעל ליתן גט ומן האשה למחול כתובתה
או מקצתה כפי מה שיוכלו אם נתרצו שניהם
בכך מוטב ואם לאו מגלגלים את הדבר
ומחמצים את הדין ימים רבים עד שיעשו
פשרה ביניהם .ואין דנים אותה כדין מורדת
ונם אין כופים את הבעל ליתן נט וכתובה
כמשנה ראשונה אלא מאריכים הדבר ער
שיעשו פשרה ביניהם דקי״ל כמשנה אחרונה
בין כך ובין כך אם נתרצה האשד ,לצאת בלא
כתובה ובלא תוספת ובלא מהנה כופים הבעל
ליוון גט לאחר י״ב חדש לא תהא קלה זו
מפורדת וכך הדין:

הימן רנה

שאלה

הרם<ל

ראובן קדש את דינה אשה אלמנה
וידבר שמעון עם אביה להיות לו
לאשר ,ויטב הדבר בעיני אביה וכבר היתר,
מקודשת לראובן ויהי כשמוע ראובן כי כבר
דבר שמעון באשד ,ויחד לו עד מות ויאמר
לשמעק בפני עדים ובפני אנשים ממשפחותם
ידוע תדע כי דינה היא מקודשת לי ועתה
ירא את השם ואל תדבר בה עוד בי לא יעשה

כן בישראל לדבר באשה ארוסה כדי להסיר
אותה מתחת ארוסה לישא אותה .ויאמר אליו
שמעון אתה עשית שלא כהוגן שקדשת אותה
והיית יודע כי משודכת היתד ,לי ויאמר אליו
לרצונה קדשתי אותה ובת דעת היא איננה
קטנה ולא נערה שתאמר פתיתי אותה ויאמר
אליו לא אמנע מנשוא אותה ויריבון שניהם
בחזקה ותלעז עליהם המדינה וילך שמעון
וירכר עם אביה על עסקי בתו ויתיעצו יחדיו
לעשות את ראובן לגרש את רינה ולקחתה
אותה שמעון לאשת ויצור ,אבי הנערה על
ראובן לכתוב נט לבתו וימאן ויתחזק עליו
וירא מפניו כי האיש נכבד ואיש זרוע ויכתוב
נט לאשתו כאשר צוד ,עליו היש מן הדין
שישא שמעון את האשד ,הזאת ובעבור תתה
לו צור ,על ראובן לגרש אותה ולהוציא אותה
מתחתיו הרש לנו לומר וטח החכם שאסר את
האשד ,בנדר על בעלה לא ישאנה מפני
שחושדים אותו שמא עיניו נתן בה זו שנתנרשה
בשבילו כרי לישא אותה ננד כל ישראל וננד
השמש אחרי כמה מריבות וכמה אזהרות לא
ב״ש שלא ישאנד .,ואם יש מ; הד‘; ש-יא
ישאנה וכנס אוהד ,היש מן הדין להוציאה
מהתת ידו דאמרינן כיו; רטעמא דאין מוציאים
אותר ,מן החכם שאסר אותה בנדר על בעלה
הוא דברננה לא ספקי׳ זה שלא היה מעשה
ברננה בלבד אלא בעדים ובהתראה ובפרהסיא
יש מן הרין להוציא או לאו יורנו רבינו היאך
הדין ושלום אדונינו ושלום תורתו יגדל כחשק
הדורש משמו הטורה אל פיו ואל משמעתו
שלמה בר׳ אברהם רי״ת:

תשובה

התכוננתי בדבר השאלה הזאת
והנה דבריה סותרים זה את זה
תחילת דברי השאלה מוכחת כי קודם שידוכי
שטעון שדבר עם אביה לחתה לו לאשר,
ככר היתר ,מקודשת לראובן וסיפר ,מוכיח כי
כשקדש ראובן את האשד ,כבר היתד ,מקודשת
לשמעון שמתוך הטענה שענה שטעון את
ראובן על תוכחתו .לאטד אתה עשית שלא
כהוגן שקדשת אוהד ,והיית יודע שהיתר ,משודכת
לי וגם ראובן לא כחש בו לומר לא בי אלא
אני קדשה־ה תחלה קודם שידוכך אלא הוצרך
לבא לו בטענה אחרת לאמר לרצונה קדשתיה
ובת דע■; היא אינה לא קטנה ולא נערה
שתאמר פתיתי אותה נמצאו שניהם מודים לפי
דברי הוכחותם הכתובות בשאלה הזאת כי
כשקדש ראובן את האשה כבר היתר ,משודכת
לשמעון קודם לכן ונמצאו דברי השאלה
סותרים זה את זה מחזה האמת בעין השכל
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הרמ״ה ז״ל
יחזה והנני משיב תשובה אני עליה על אשכלות
עניניד ,ועליה לבבוד השי״ת ולכבוד בעליה
בעזרת המאיר לארץ ולדרים עליה ובתחילה
אני צריך לדבר על עני[ האונס הנראה מתוך
דברי השאלה שאירע בגס שצור■ אבי הנערה
על ראובן לכתוב גט לבתו וימאן ויתחזק עליו
וירא מלפניו כי האיש נכבד ואיש זרוע ויכתוב

נט לכהי כאשר צור ,עליו :
לבך ראינו שאם נתברר בערים שדינה זו
היתר ,מקודשת לראובן קדושי׳ גמורים
ואם נתברר בערים שראובן אנום היה בנירושיר,
בין אונם גוף בין אינם ממון ולא גירש אלא
מחמת האונס שאנסוהו או מחטת שהפחידו
לאנסו מי שהיתר ,יכולת בידו לאנסו אם לא
יגרשנה הרי הגט נט פסול ופוסל מן הכהונה
דהוה ליה גט המעושה בישראל שלא ברין
דקיי״ל דפסול ופוסל ולא על שמעון בלבר היא
אסורה אלא לכל ארם כאשת איש חוץ מראובן
ארוסה אם אינו כהן וא״ל נתברר בעדים
שהיתר ,מקודשת לראובן קידושין גמורים או
שנתברר בעדים שהיתר ,מקודשת לראובן אלא
שלא נתברר בעדים שהיה אנוס בגירושיר,
והוא דבר להרע לו וגם ראובן לא מסר מורעא
על ניטו הרי הגט כשר ומגורשת גרושים
גמורים אלא שיש לחלק בדבר לגבי שטעון
שאם יש עדים שנתקדשה לראובן ויש עדים
שלאחר שידע שמעון בקידושיה ידיעה שהיתר,
מחייבתו לפרוש ממנה הלך ודבר בד ,עם
אביהם ושדבר ,לו או לעשות לראובן לגרשה
הרי זה עבר על לא החמוד אשת רעך שהרי
ונתכוון להוציאה
היה יודע בה
כרי שישאנה !ואיזו הוא שםחייבתו~לפרוש ממנה
בגון שהעידו לו עדים שנתקדשה בפניהם
ושןצא שמה בעיר שהיא מקודשת בקול שהוחזק
בב״ד באחת מן הדרכים המפורסמים בסוף
גיטין שהקול מוחזק בהן שכיון שהוחזקה
מקודשת בקול שהיה מחייבו לפרוש ממנה
ולא פי׳ והרי מצאו דבר על בוריו שמקודשת
היתד ,ונמצא שנתכוון להוציא אשד ,מאורסה
וכן עשה ולפיכך דין הוא לאוסרה עליו קל
וחומר ומה חכם שאסר את האשד ,בנדר על
בעלה שאע״פ שלא נתברר שנתכוון לתורות
בה שלא כדין להוציאה כדי שישאגד ,לפי
שהוכיח סופו על תחילתו כיש זד ,שאם יש
ערים ברברים הללו שכתבנו למעלה הרי
נתבאר מתחלתו שנתכוון להוציאה מבעלה כרי
שישאנה לפיכך אם עכר ובנם יוציא ובהאי
דעבר ובנם לא דמי לחכם שאסר אשד ,לבעלה
בנדר ולמביא גט דר,תם חשרא בעלמא הוא
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וברננה לא ספקי' אבל הבא הא איכא עדים
דלהכי איכוון הא לא דמיא אלא לזר שקדש
יבטח הזקוקה לכהן שנאסרה לשניהם רכיון
שהית יורע שהיתר ,זקוקה ליבום וקדשה נאסרה
עליו אע״ם שאין ליבם תקנה להתירה לו
בגירושי המקדש שהרי כהן אסור בגרושה
והרי היבם חייב לחלוץ לה נאסרה גם על
המקדש וחייב להוציא בגט שלא יהא חוטא
נשכר כדאיהא פרק האשד ,רבה אבל אם אין
ערים מעידים שהיתר ,מקודשת לראובן א״צ
לומר ד,יבא שלא יצא עליה קול מוחזק שהיה
מחייבו לפרוש ממנה שלא נאסרה על שמעון
כלל שהרי לא גרם זה להוציא אשר ,מתחת
בעלה אלא לבטל מעליה דבח שוא שהוציא
עליה ראובן או זולתו אלא אפילו יצא עליה
קול בעיר שהיא מקודשת לראובן בקול מוחזק
שהיה מחייבו מן הדין לפרוש הימנה ולא פירש
אלא דבר עם אביה לשדכה לו ולגרשה כיון
שלא נתברר בעדים שהיא מקודשת לראובן
מה שעשה עשוי ומותרת לשמעו; לכתחילה
אע'פ שנתכוון להוציא אשה מאורסה כיון שלא
נתברר בעדים שהיא מקודשת נמצא שלא
נתברר שעשר ,האיפור הזה שנתכוון לעשותו
שאע״ם שהוחזקה בקידושין ע״י קול שהיה
אוסרה לבל אדם אין בקול כת לאופרה אלא
קודם גירושיה וחומר הוא שהחמירו בה מספק
אבל לנזור בה נזרה שגזרו בנטען ובחבם ובער
לא שלא נזרו אלא באיסור שהוחזק עיקר
האיסור חזקה גמורה דומיא דאיסיר שפחד,
וגברית ואשת איש שהוחזק אים,.־ם מתחילה
הזקר ,ודאית שאע״ס שהדבר שנחשד עליו הער
והחבם שנתכוון מתחילה להוציאה שלא כדין
כרי שישאנה מספק הוא נחשד עליו כיון שבא
לכונסח הוכיח סופו על ר,חלתו ותחלתו על
סופו שהדבר שנחשר עליו אמת היה ובן אתה
אומר כנטען לנכי חשדא דשייך ביה ולפיכך
חוששים להם הואיל והוחזק מתחילה עיקר
האיסור חזקה ודאית אבל כאן לא הוחזקה אשר,
זו כאשת איש חזקה ודאית לפיכך אע״ם שהוא
רוצה לכנוס והוכיח סופו על החלתו שמתחלתו
לא נתכוון אלא לבוגסה אין בזו ראיה שהיתר,
מקודשת לראובן ונמצא שלא נתברר שהוציא
אשר ,מתחת בעלה לפיכך אין לאוסרה עליו
בכך .תדע דבהדיא נרסי׳ בסוף ניטין שלחו
ליה מבי רב לשמואל יצא עליה קול ובא אחר
וקדשה קידושק מעלי' מהו שלח לד,ו תצא
והעמידו דבר על בוריו מאי היא דאי מינליא
מילתא דקידושי קמא קידושי ניגר,ו לא צריכה
גט משני לא מצאו דבר על בוריו מהו אמר
רב ר,ונא מגרש ראשון ונושא שני אבל מ ;רש

שוית
שני ונושא ראשון לא פאי טעמא אתו למימר
מחזיר גרושתו טן האירוסין ומדמצריכים לה
גירושים מן הא׳ ש׳ם בקול שהוחזק בנ״ד
עסקי׳ דצריכא גיטא מיניה ואע״פ שעבר השני
וקדשה שלא כדין קורם שיתן לה הראשון נט
רא אסרי׳ לה אשני אלא כייפי׳ ליה לראשון
יגרשה ונטיב לה שגי ואלו נזרו גזרה וו על ספק
קידושין בקול שהוחזק כב״ד היה בדין לחייב
את שניהם ליתן גט ולאסרה על שניהם על
הראשון שלא יאמרו מחזיר גרושתו ם; האירוסין
ועל השנו מפני שנתכוין להוציא אשת מתחת
בעלה אלא וראי מדלא אסרי׳ לה אשני ש״ט
דלא גזרו גזרה זו אלא נדבר שהוחזק בנ״ד
הואיל ולא מצאו דבר על בוריו בערי קידושין
גמורים לא גאשרה עליו לאחר גירושיך ;qf,׳
אש לא גתברר כעדים שדבר בה ששעוןלשדנד.
לו או להוציאה מראובן ׳‘אחר שידע שמעון
בקידושיה יריעה שהיתר ,מחייבהו לפרוש
הימנה שאע״פ שהוברר הדבר לבסוף בעדים
שהיתר ,מקודשת מתחילה לראובן אין לאוסרה
על שמעון בכך ולא דמי להחכם שאסר ולא
למביא נט דהתם הרי הוחזקה מההילה באשת
איש גם לער נם לחכם שהיו יודעים שהיא
אשת איש אבל אשר ,זו כשדבר בה שמעון
לשדכה או להוציאה מראובן עריין לא הוחזק
איסורא אצלו ולא 1צם~חייב לפרוש מסנה >
כדתניא יצא עליה קול שהיא ארוסה אין
חוששים לה וכדאמר עולא יצא שמה בעיר
מקודשת אין חוששים לה לא שישמעו קול הברה
אלא וכו׳ וכדאמר רב אשי כל קלא דלא איתחזק
בבית רינא לא חיישינן לה וכיון שלא הוחזקה
זו בקידושין ע׳י קול מוחזק כזה ולא חייב אדם
יפרוש טמנה בכך משום אשת איש כלל ונמצא
שלא עשה שמעון רבר זד ,רבר שראוי לאומרה
עליו בעבורו שהרי כשדבר בה ברין דבר בה
וכי היה לו להנבא שהיתה מקודשת ואית מפני
התראת ראובן שהתרה נו אין דברי ראובן
מעלים בכך ולא מורידים ולא היה שמעון
חייב להאמין לדבריו כדי לפרוש ממנה
שהדברים מוכחים שלא נתכוון אלא להנאת
עצמו כדי שיפרוש שמעון הימנה ויעמוד ראובן
וישאנה והא דמ'א להד,יא דתניא גוי מוכר
פירות בשוק ואמר פירות הללו של ערלה הם
של נטע רבעי הם ובו׳ לא אמר כלום שלא
נתכוון אלא להשביח פקחו ותגן נסי האומר
לאשה קדשתיך והיא אומרת לא קדשתני הוא
אסור בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ואוקימנא
כגון דאמר לה קדשתיך בפני פלוני ופלוני
והלכו למדינת הים ואפ״ה הוי קרוביו מותרים
בח מיר ואין אומרים נחוש לדברי האיש

יימתינו ער שנשלח לאותם פלוני ופלוני ונשאל
את פיהם אלא לאו ש״ם ררברי האומר קדי&הי
את פלונית לא מעלים ולא מורידים ’‘אוסרה
שום אדם ובר זמן שי׳א באו עדי קידושין
ולא עדי קול שהוחזק בב״ר אין ארס חייב
לפרוש ממנה מחמת איסור אשת איש כלל
וא״ב מה עשה שמעון זה שדבר בה והוא לא
ידע שהיתר ,מקודשת כדי שנעמוד ונאסרה
עליו/ולא רמי לנשאה על פי שנים ערים שהעירו
שטת בעלה ואח״כ בא בעלה דקי״ל תצא מזה
ומזה ולא אמרינן מאי הוה ליה למעבד חרא
רהתם האי איתתא עד השתא בחזקת אשת איש
היא ולא הוה ספיקא בעיקר איסורא והני מהדי
הוא דאסהידו בה לאפוקא מחזקת איסורה לחזקת
היתר ואמטול הכי איבעי לה לאמתוני ולאוקטי
נפשה בחזקתה קטייתא עד רמתברר פתגמא
שפיר וטרלא המתינה ואתא בעלה ואישתקור
איכא למיחש רילמא איהי אגרתינהו אבל הכא
האי איתתא עד השתא בחזקת פנויה הואי
ומסתמא לא הוה לי׳ לשמעון לטיחש לה לאפוקה
מחזקת פנויה ולאחזוקהבאשת איש בלא מהדי
ובלא קלא ראיתחזק !־ועור־־רהתם גבי נשאת \
ואח׳ב בא בעלה כיון רמים איתעביד איסורא
בשוגג שהרי נטמאת ט״ם קנסוה רבנן אבל
הכא לא איתעציד איסורא לא בשוגג ולא
במזיד רהא ליכא למיחש לידי איסור לא תחמוד
אשת רעך וכל היכא דלא ידע בה רמקודשת
היא ליכא חימוד אשת איש דלא תחמוד בכוגת
הלב הכתוב מדבר שאין החימוד אלא בלב וכל
היכא רלא ידע בה דאשת איש אישתכח דלא
איכוון לחימוד אשת איש ולא קרינא ביה לא
תחמוד כלל ואמאי נקנסיה} כללי של דבר לא ~'
מציגו שאסורה ע 5המוציאה מבעלה אלא בזמן
שהוברר איסור שבא בעדות ברורה או בחזקה
גמורה ונתברר שהמוציאה יודע בה ידיער ,שהיה
חייב לפרוש ממנה שאע״פ שלא נתברר שנתכוון
להוציאה כרי שישאנה כיון שהוא בא לכנוס
הוכיח סופו על תדולתו אבל בזמן שלא נתברר
איסורה בעדות ברורה ולא בחזקה גמורה או
שהוברר איסורה אלא שלא נודע למוציאה
יריעה שטחייבתו לפרוש ממנה עד שדבר בה
להוציאה ומשנודע לו לא רבר בה להוציאה
ולא לשרכה לו אין לאוסרה עליו בכך שאפי׳
כשתמצי לומר שהוכיח סופו על תחלתו לומר
שמתחלה לא הוציא אלא כדי שישאנה אין
לאוסרה עליו בכך שאפי׳ אם הוציאה ע״ט
לכונסה הדין היה עטו בכך שהרי עדיין לא
היה נודע לו אימורא ידיעה שמחייבתו לפרוש
טמנה ולפיכך מותרת לו לאחר גירושיה הואיל
ונתגרשה גירושין גמורים :

הרט״ה ד

הנה

כתבתי לך ׳שלשים כשי עצות חבשים
ודעת קדושים להודיעך קשט אמרי
אסת כי תשיב אליהם רוחך להשיב אשדים
אמת לשולחיך ועל כל אשר שאלת למצוא
טענה חשיבותו לך שגיד ששנה יששע חכם
ויוסף לקח ונבון תחבולות יקנה והשם העושה
שלום בשרומיו ישלח שלאכך שלושו להרים
מכשול שדרך עשו ויסיר את לב האבן מבשרינו
ויפתח חרצובות רשע מעל צוארינו וידריכנו
בדרך יראתו הטהורה ויורנו בדרך הטובה
והישרה ושלום רב לאהבי תורתו ואויביה יכה
בשבט עברתו ואוהביו כצאת השמש בנבורתו
ולך אדירי יקרי יטה כנהר שלום שאל עולם
בחפץ תהלתך וכחפץ שכיר מעלתך ומוקיר
שאלתך שאיר הלוי בר טודרום הלוי ז׳ל :

סימן רנו
וששאלת

לאה היתר ,לה בת בוגרת ובא
יוסף ותבעה לאשר ,להנשא לו
ועשו ביניהם שרוכים על תנאי זה שאם יביא
יוסף זה מאתים זהובים ששלו ליד לאה לזמן
קצוב שתנשא לו בתה ואם לאו לא הנשא לו
,בתוך הזמן הביא יוסף זה הפנלונות ליד לאה
ויצא עליה קול בעיר שנחארסה ליוסף זה ולא
היה ביניהם קידושין אחרים והניע הזמן ולא
הביא יוסף הששון שהתנה עם לאה ושעתה
ילמדנו רבינו אם היא מותרת לינשא לבל ארם
ואפי׳ לאחיו של יוסף זה אם לאו ושלום
אדונינו ומעלת בבורו ויקר תפארת גדולתו
יפרה וישנה לעד :

תשובה

כך ראינו שאלו נתברר שלא היו
שידוכים
אלא
שם קידושין
וסבלונות בלבד כמו שכתבתם לא היה ברבר
ספק אלא היתד ,מותרת לכל ארם ואפי׳ לאחיו
של יוסף זה אלא כיון שאי אפשר לידע בבירור
שלא היו שם קידושין צריכים אתם לחקור על
הקול שיצאו על ר,שבלונות ששלח וכיצד חוקרים
על הקול רואים אם יצא עליה שם שדובים או
שם קידושין שאם לא יצא עליה שם קידושין
אלא שם שרוכים בלבד אין כאן בית מיחוש
מחמת הקול הזה וא״צ לחקור עוד אחר הקול
לפי שאינה נאסרת שחשת שדיכים בלא קדושין
ואם יצא עליה שם קידושין צריך לחקור אחר
הקול שיצא היאך יצא אם יצא עליה שם קידושין
על תנאי או שם קידושין סתם בלא תנאי שאם
יצא עליה מתחלה שם קדושין על תנאי מאחר
שלא נתקיים התנאי שהרי לא הביא מאתים
זהובים שהתנה עם אמה לזמן הקצוב שהתנה
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והרי בטל הקול וזו היא ששנינו יצא שמה
בעיר מקודשת הרי וו מקודשת מגורשת הרי
זו מגורשת ובלבד שלא יהא שום אמתלא ואיזו
היא אמתלא נירש איש פלוני את אשתו על
תנאי ולא עשה התנאי ורק לה קדושין ספק
קרוב לו ספק קרוב לה זו היא אמתלא הא
למרה שאין חוששים לקלא אלא בזמן שאין
עמו אמתלא אבל יש עמו אמתלא והוא לשון
דבר שמסופק ואינו ברור כגון שיצא קול
שנתקדשה על תנאי שהרי ר,קדושין תלוים לפי
שאין יד,ע אם יתקיים התנאי אם לאו הרי
האשד ,נאמנת לומר שלם נתקיים התנאי רהות
ליה תרי ספיקי דאורייתא ספק היה הקול אטת
שנתקדשה על תנאי ספק נתקיים התנאי ספק
לא נתקיים התנאי ובטלו הקרושין ותרי ספקא
דאורייתא לקולא ואמרי׳ נמי ההיא דנפיק עלה
קלא דאיקדשא לבר בי רב אייתי רב תטא
לאביה א״ל אימא לי נופא רעובדא היכי הוה
א*ל על תנאי קדיש אדעתא דלא אזיל לבי
חוזאי ואזל וא״ל כיון דבעידנא רהוה קלא לא
הוה אמתלא לאו כל כמינך דמחזקת אמתלא
הא למרת שאלו הוחזקה אמתלא ע״ת מתחלה
כשיצא הקול היה האב נאמן לומר שלא נתקיים
התנאי ואם יצא עליה שם קידושין סתם בלא
תנאי צריך לחקור אחר הקול הזה אם באו ב׳
עדים כשרים שטעידין בב״ד על הקול הזה
שיצא בעיר חוקרים על עיקרו ואם לאו אין לו
צריך לחקור על עיקרו והרי היא מותרת לכל
ארם ואפי' לאחיו של יוסף זר ,דאשר רב אשי
כל קלא דלא אתחזק בב״ד לאו קלא הוא
וכיצד חוקרים על עיקרו שואלים את העדים
שהעידו על הקול שיצא מהיכן שמעו אם אמרו
מפלוני שמענו או מפי נשים שמענו חוזרים
אחר אותם שהעידו העדים ששמעו מפיהם
ושואלים אותם נם הם מהיכן שמעו או מהיכן
ידעו וכן בודקים והולכים ער תחלת הקול
נשמע עד ששניעין לעיקר הדבר אם הניעה
החקירה לשני עדים כשו־ים שיעידו בב׳ד על
דבר ברור שראו קדושין גמורים או אפי׳ על
תנאי הרי זו מקודשת ואסורה לכל אדם אלא
לארוסה ואינה נאמנת לא היא ולא אמה לומר
שלא נתקיים התנאי אלא בראיה ברורה ואם
הניעה החקירה אפי׳ לנשים או לעד אחר
שיעידו בב״ד ששמעו מפלוני ומפלוני שנתקדשה
בפניהם קדושין גמורים בלא שים אמתלא ובלא
שום תנאי ואין אותם פו’פ סצויין במקום
שנוכל לשאול את פיהם או שהניע החקירה
לשני עדים שיעידו כב׳ר שראו ששחר ,קידושין
שנהנו בה כמנהג אותה העיר בשמחת הקידושין
ובני ארם נכנסים ויוצאים בבית השמחה ונשים

מטי

קטז

חידושי הר״ן

אםר»> רבי נחמיה לא חזרת דכרים כלבד אלא חזרת טמון .פירשייי ,4רבי
נחמיה דוקא «״» פליג ארבנן «® 4בענין חזרת ממון דשביעית בלבד ,דרבנן סברי דכיון
דלא גזל ממון מבעלים אף על גב דנהנה מקדושת שביעית אינו חייב להחזיר הממון
ההוא ,ורבי נחמיה סבר דאפילו בכהאי גוונא חייב להחזיר י ,*40אבל בשארא שבא
לידו ממון אסור מש חבירו ,פשיטא דאפילו רבנן מודו דחייב להחזיר הממון ,כגון
מלוי ברבית ,ומשחקי בקוביא למאן דאית ליה»°י דבקוביא איכא אסמכתא ,וכי
תימא אם כן כיון דרבנן בעו חזרת מעות ,כל שכן דבעינן קריעת שטרות ,יש לומר,
דרבוחא אשמעינן ,דאף על גב שלא קבל עדיין שום רבית אלא שנכתב בשטה,
בעינן שיקרעו השטרות כולן ולא יגבו לא את הקרן ולא את הרבית .409
כיון דחזו רבנן"* 4דקא חטפי ושקלי כעל כרחייהו  411גזרו כהו רבנן .ואם
תאמר ואי חטפי בעל כרחייהו ולא יהבי דמי ,אין זה חמסן אלא גזלן ־» ,יש לומר,
שמתחילה היו נוטלין על דעת שלא יתנו דמים ,ואחר כך הם נותנין דמים ,והם
נפסלים על כוונתם הראשונה ,אי נמי «» שמפני שיש בהם שאין נותנין דמים ,גזרו
על כלן אף באותם שהם חוטפים ונותנין דמים ,מאחר שעל ברחן הם נותנים ,ועיקר
הפירש »» ,שהחמסנין עצמן דהוו יהבי דמי שהיו כשרין מתחלה ,חזרו עכשיו ופסלו
אותן ,ויגיד עליו ריעו הגזלנין ,שהיו נוטלין מציאת חרש »» דלית בהו אלא מפגי
דרכי שלום ,והיו מכשירן  414אותן מתחילה ,כיון דחזו דסוף סוף דממונא  417שקלי
פסלינהו ,הרי שפסלו הגזלנין עצמן שהיו כשרים מתחילה ,הכי נמי פסלו החמסנין
שהיו כשרים מתחילה ,מפני שהיו מתמידים לחמוס בגי אדם«» ,ואם תאמר כיון
דחמסגין אינן פסולין אלא מדבריהם ,היכי אמרינן בפרק קמא דבבא מציעא 418
גבי משביעין אוחו שבועה שאינה ברשותו ,נימא מגו דחשיד אממונא חשיד
אשבועתה  ,42°והלא אחר שהוא משלם כמה שהיה שוה הפקדון ,אלא שאנו חוששין

רבינו דלא יגבו את הקרן ע״י שטר וממשעבדי ,אבל בע״ם יגבה את הקרן ומבני חוריו
דהא רבנן סברו דשטר שכתוב בו רבית גובה את הקרן ,וכמוש״כ הרא״ש בפסקיו סי׳ י׳
ובתוספותיו ד״ה מאימתי והרמ״ה בד״ה מיחיבי( ,ועיי׳ בתום׳ ב״ק ל ב ד״ה וחכמים ,בב״מ
עב א ד״ה שטר ובב״ב צד ב ד״ה וחכמים אי לרבנן גבי אף ממשעבדי בריבית דאורייתא
 410לפנינו ליתא כאן תיבת" :רבנן" ורבינו כתב גם כאן וגם בסוף:
עיי״ש היטב).
 411לפנינו ליתא" :בעל כרחייהו" ,ויתכן דלגירסת רבינו הכוונה דמתחילה
״רבנן״.
היו מפייסים אותם עד שיאמרו רוצה אני ,ולבסוף שקלי בעל כרחייהו ולא היו חוששין
שיתסייסו ,אבל דמים היו נותנים אף בסוף ,אולם לגירסא דילן דליתא תיבות" :בעל
כרחייהו" יתכן דבתחילה גם לא היו חוששין אלא לתת דמים ולבסוף חטפי ושקלי בלי לתת
דמים ,ראה בחוד״ה מעיקרא בב׳ התירוצים ,אמנם הא רביגו גרס "בעל כרחייהו" ומ״מ
הקשה דיפסלו מטעם גולן דהא לא יהבי דמי ,וגם רבינו לא תירץ לבסוף אלא משום דהיו
 412ראה ברש״י ד״ה כיון דאפי׳ דמי
מתמידים לחמוס ,וראה ד,ע׳ הסמוכה בשם רש״י.
קא יהבי אתי לידי גזלנות שהיה קשה להם לבעלים למכור ובעל כרחן חוטפין וזורקין
 413וכ״כ בתום׳ הרא״ש ובפירוש רבינו יהודה
המעות לפניהם ,וראה הע׳ הקודמת.
 414הפירוש ,ועיי׳ בתוס׳ הרא״ש דאין לפרש
אלטדארי (סה״ג ח״ב) עט׳ קצט ,עיי״ש.
כן משום דלא קאמר סוף סוף כמו לגבי גזלנין ,אולם רבינו כתב דהוי משום יגיד עליו
רעו ,ועיי׳ שטמ״ק ב״ק סב א בשם חוס׳ שאנץ דיש ספרים דגרסי גם הכא סוף סוף ופי׳
 416צ״ל" :מכשיריו׳.
 415לפנינו גם שוטה וקטן.
לפי״ז כפי׳ רבינו ,עיי״ש.
 418ראה לעיל הע׳  411ו־ ,412ועיי׳ גם ליקוטי תום׳ שאנץ (סדי״ג
 417צ״ל :״ממונא״.
• 420הביא זה רבינו להלן
 420צ״ל :״אשבועתא״.
 419ה ב.
ה״ו) עמ׳ עט.
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סנהדרין פרק שלישי

קיז

שמא עיניו נתן בה ,אין לנו לפסול אותו משבועה בלא הכרזה ,איכא למימר ,שלא
הצריכו הכרזה אלא לפסלו לעדות ,אבל לשבועה השוד הוא בלא הכרזה «»״ ,שלענין
חשד ,משעת העבירה יש לנו לחשדו ,אבל לעניו פסול עדות הואיל ומן הדין אינו
פסול אין לנו לפסלו עד שיבריזו עליו שהוא פסול ,אי נמי יש לומר ,שזה שהוא לוקח
כלי מחבירו בדרך מקה וממכר ונותן לו הדמים ,אף על פי שהמוכר אנוס בדבר,
זהו פסול דדבריהם ,משום דלא משמע להו לאינשי דליעביד אסורא ,אבל זה שמשביעין
אותו שבועה שאינה ברשותו שהושדין אוחו שהוא גנבה ,הוד .סבירא ליה שיהא
פסול מן התורה ,שאינו מורה היתר כל כך כמו זה שהוא נוטלה בדרך מקח וממכר,
ומהדרינן התם ,דאפילו בהאי גווגא נמי מורה היתירא ,דלא תחמוד לאינשי בלא
דמי משמע להו

נכו א]
שהאונס לא היה להעביר ,אלא
פוקו וזרעו בשביעתא משום ארנונא .פירש
להנאת עצמן שלא יפסידו הארגוניות ,וכל להנאת עצמן יעבור ואל יהרג ואף על פי
והכי איתא בהדיא בירושלמי במסכת
שהוא בפרהסיא וכדאיתא לקמן פרק בן סורר
בשביעית למה אין אומרים שיהרג ואל יעבור
שביעית פרק ד׳«» ,לאלו החורשין
•
כדין בפרהסיא ,מפגי שאינן עושין אלא למיגבי ארגוניות ,ע״כ •».

נכו ב]
אמר רכי אכהו»» הלכה כרכי יהודה .הילכך נקטינן דפסול משחק בקוביא
ומפריחי יונים מפני שאין עוסקין בישובו של עולם ,ולא משו׳ אסמכת׳ ,הילכך בשום
צחוק אין בו משום גזל ,ואפילו גזלן דדבריהם לא הוי ,וכן פסקו בתוספות ז״ל «»
והרבה מן המפרשים ז״ל«» ,ולפי מה שכתבנו במשנתיגו «» ,דאפילו לרבי שמעון »»
דאמר דמשחק בקוביא הוא מפני שאינו עוסק בישובו של עולם ,אפילו הכי איכא
במשחק בקוביא אסורא דרבנן משום גזל דדבריהם ,וכמו שפסק הרמב״ם ז״ל!«»,

כז א ד״ה והלכתא .ועיי׳ רבינו יהודה אלמדארי סה״ג ח״ב עט׳ קצט ובהע׳  .98ובליקוטי
 421עיי׳ בתום׳ כאן ד״ד.
תום׳ שאנץ סה״ג ח״ו עט׳ עט הע׳  113ועט׳ פ הע׳ .131
 422עד ב.
מעיקרא ,בב״ק שם ד״ד ,חמסן ובב״ט שם ד״ד .בלא ובתום׳ הרא״ש כאן.
 423ה״ב (י ע״א) וכן איתא בירושלמי שם פ״ז ה״א (יט ע׳׳ב) ,וראה להלן ד,ע׳ .425
 424לפנינו כאן איתא דשרי אף זריעה ,ועיי׳ רידב״ז על הירושלמי שם ויפה עינים כאן.
 425לשון זו אינה בירושלמי שם ,ועיי׳ גם בירושלמי בפירקין ה״ה (טז ע״א) דאיתא הכי,
ומדלא הביא רבינו כאן ולהלן עד א ד״ה אבל מהירושלמי במכילתין משמע כהפג״ט
בירושלמי שביעית פ״ד שם דהעיקר הוא בשביעית שם ,ועיי׳ תום׳ הרי״ד שם .ולדברי
רבינו משמע דשביעית בזד",ז דאורייתא (ועיי׳ בחידושי הר״ן גיטין לו א ד״ד .בשתי ,וראה
לעיל פ״ק ד.ע׳  1045אי רבינו הוא הר״ן) וראה גם בתוד״ה משרבו ובתום׳ הרא״ש ד״ד.
סוקו בפי׳ הב׳ דכתבו כרבינו ,אולם בסי׳ הא׳ שם כתבו דאיירי בשביעית בזה״ז דרבנן
וכ״ב רש״י בד״ר .פוקו והרמ״ה ,ועיי׳ רמב״ם פ״א מהל׳ שמיטה הי״א ובראב״ד שם ומש״כ
 427ראה
 426לפנינו :״[א״ר אלעזר]".
ד.כ״מ והרדב״ז שם והערוך לנר כאן.
 428עיי׳
בתוד״ה הלכה ,וכ״כ בתום׳ לעיל כה א סוד״ה כל ובשבת קמט ב ד״ה מאי.
מרדכי סי׳ תתו בשם ר״י מקינון ,יד רמ״ד .ותום׳ הרא״ש ,וע״ע רמב״ם פ״י מהל׳ עדות
 429לעיל כד ב ד״ה מתניתין
ה״ד ובכ״ט רדב״ז והגמ״י שם (ראה לעיל הע׳ .)298
 432שבת
 431ראה לעיל הע׳  296בגוף דברי רבינו.
 430ראה לעיל הע׳ .305
אלו.
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חשן משפט  /סימן ד

הרו ן

וכתב בספר משא מלך בחלק חמישי משפט א׳ וז״ל ,וכן השיב הרשב״א
ז״ל בכיוצא בזה ,שנשאל על קהל שרצו לעשות תקנה וחק שכל
הדרים בעיר יפרעו מס בעיר מכל נכסים שיש להם בין בעיר בין בשאר
מקומות ,והיו עושים זה כדי לחייב יחיד שהיה דר ביניהם שהיו לו נכסים
מחוץ לעיר ,והשיב הוא ז״ל ,וז״ל הבא מתוך תשובתו ,והטענה שאמרת
שיש לקהל לעשות דינים וחקים בדבר זה ,נ״ל שאין זה אלא גזל ואין
יכולין להתנות על הגזלות ,דאין כח ביד הצבור לכוף יחידים אלא למגדר
מלתא למאן ,או במידי דשייכי לתקנת העיר והקהל למאן ,אבל על הגזלה
מאן דחתים עלה ,דשארית ישראל לא יעשו עולה ,ע״כ.
ליכא
ג|
^ה«ח
234547

הא קמן דאין כח לרבים נגד היחיד אליבא דכ״ע כי אם במגדר מלתא
ובמידי דשייכי לתקנת העיר והקהל ולא במידי דגזלנות חלילה וחס.
וא״כ ליכא מאן דפליג בנ״ד דחייבים מעלת ממוני ביהכ״נ הנ״ל להחזיר הבית
על מכונו הראשון לכל הוצאותיהם ,לקול האות הראשון שיתבעום האחים
הנ״ל ,הואיל ועשו עמהם שלא כדין תורתנו הקדושה .כש״כ וק״ו דכל קהל
וקהל הוי כעיר בפני עצמו ,וכדכתב מהרד״ך בבית י״ב והר״ש דמדינא
ביו״ד סי׳ קי״ז .ולכן אין שום קהל יכול לכוף קהל חבירו וזה ברור.

ואם יאמרו מעלת הממונים הנ״ל דלאו בכח גזלנות קא אתו ,אלא רוצים
לשלם כל מה שהם לוקחים משלהם ,דלא מחזקינן אינשי רשיעי כש״כ
קהל עדת ישראל דכלם קדושים ,ועתה הנם מוכנים לפרוע הכל ע״י אנשים
בקיאים בשומא .כל זה איננו שוה להם כל עוד שהאחים הנ״ל אינם
מתרצים ומתפייסים בזה ,דגזלנותא הוי אפילו ע״מ לשלם .דהכי איתא בפרק
איזהו נשך (סא.ב> לא תגנוב ,אפילו ע״מ ’לשלם .וילפי להו מדכתיב (יחזקאל
לג.טס חבול ישיב רשע גזלה ישלם ,אע״ג דגזילה ישלם רשע מקרי.
וכדאיתא בפרק הכונס (ס.ב) דדוד המלך מבעיא להו לסנהדרין ,מהו ליטול
גדישים שעורים דישראל ליתן לפני בהמתו ע״מ לשלם גדישים שעורים
דפלשתים ,שלחו ליה חבול ישיב רשע וגו׳.
וגדולה מזו כתב הרמב״ם פ״א מהלכות גזילה ואבדה (ה״ט) ,כל החומד
עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו או כל דבר שאפשר לו
שיקנהו ממנו והכביד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו ,ואעפ״י
שנתן לו דמים רבים הרי זה עובר בלא תעשה •שנאמר (שמות כ.יד) לא
תחמוד וגו׳ ,ואין לוקין על לאו זה מפני שאין בו מעשה ,ואינו עובר בלאו
זה עד שיקח החפץ שחמד שנאמר (דברים ז.כה) לא תחמוד כסף וזהב עליהם
ולקחת לך ,חימוד שיש בו מעשה ,עכ״ל .והשיג עליו הראב״ד ז״ל וז״ל ,לא
שאניות ותשובות הרמ״ז זכות ,משה בן מרדכי עמוד מס (186הודפס ע״י תכנת אואר החכמה
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הדמ״ז

קנז

ראיתי תימא גדול מזה והיכן מעשה גדול מנטילת החפץ ,אבל הוה ליה
למימר מפני שהוא חייב בתשלומין ,שהרי הוא כגזלן שחייב להשיב את
הגזלה ולפיכך אינו לוקה ,וגם זהו חייב להשיב החפץ לבעלים ,ע״כ.

נמצא שלשיטת הראב״ד עובר בלא תחמוד כשלא נתרצה המוכר ,ואין
לוקין עליו משום דהוי לאו הניתן לתשלומין ,ואם נתרצה פטור
הלוקח ,ולשיטת הרמב״ם אף כשנתרצה המוכר עובר בלא תחמוד בהשתדלות
הלוקח כדי לרצותו ,ובהשתדלות הריצוי ליכא מעשה וכמ״ש הרב המגיד
שם.
ולפי זה בנ״ד נמצינו למדין דלדברי הכל קא עברי מעלת הממונים בלאו
דלא תחמוד הואיל ולא נתרצו האחים הנ״ל ,וחייבים להחזיר הכל
לבעלים וכדכתיבנא .ולא עוד אלא שעברו בשלשה לאוין ,כדכתב הטור,
בחו״מ סימן שנ״ט וז״ל ,הא למדת שהמתאוה עובר בלאו אחד .והקונה דבר
שמתאוה בו בהפצר שמפציר בבעלים או בבקשה מהם עובר בשני לאוין,
לכך נאמר לא תחמוד ולא תתאוה .ואם גזל עובר בשלשה לאוין ,עכ״ל.
ובסימן שע״א כתב בשם הרא״שבתשובה וכלל צא ס״א) וז״ל ,שלשה עבירות
הן בענין גזלת קרקע .הראשונדובמחשבה שחמד ממון חבירו בלבו .והשניה
בדיבור".שדיבר אילו היה אותו ממון של זה שלו .והשלישית זה שמוציא
מחשבתו לפועל והולך וגוזל ממון חבירו .מטלטלין משנוטלן מרשות הבעלים
ומביאן לרשותו אז נגמר הגזל ,אבל מקרקעי נתמעטה מדין גזל ,לפיכך אם
גזל שדה ולא חרשה ולא זרעה או בית ולא נשתמש בו ,אין כאן לא תגזול,
דברשות בעלים הן עומדים וכו׳ אבל אם אכל פירות השדה עובר משום לא
תגזול ,וכן אם נשתמש בביתו ולא העלה שכר לבעליו עובר משום לא
תגזול ,עכ״ל.
ראם יאמרו מעלת הממונים הנ״ל דיפה כח הקדש מכח הדיוט והלכך יוכלו
לכוף לאחים הנ״ל לדבר מצוה כזו לרומם את בית אלהינו ,אין זו מן
השם לבנות בית ה׳ בלא צדק ועליותיו בלא משפט דאין עבירה מצוה .והכי
תני בירושלמי דחלה <פ־א ה״ה> .תני מצה גזולה אסור לברך עליה .א״ר
הושעיא על שם (תדלים י,ג) ובוצע ברך ניאץ ה׳ .א״ר יונה הדא דתימא
בתחלה אבל בסוף לא דמים הוא חייב לו .ר* יונה אמר אין עבירה מצוה,
ר׳ יוסי אומר אין מצוה עבירה .א״ר הילא אלה המצות ,אם עשיתן כמצותן
הן מצות ואם לאו אין מצות ,ע״כ .וכתב מהר״י קארו בטא״ח סי׳ קצ״ו
וז״ל ,ומשמע דלרבי יוסי ורבי אילא בסוף נמי אינו מברך על מצה גזולה.
ואין לדחות ולומר דאדרבא משם ראיה דטעמא דמצת מצוה היא הא לאו
שאלות ותשובות הרמ״ז זכות ,משה בן מרדכי עמוד מס (187הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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ד,לוי

קונטרס המצות

,זה_״הןא שוא ,מ״מ הועיצ עדותי הצת לחייבי לצאת לידי
;אוצרהחרטה'
'שמים' ושפיר ענה נגדו שוא ושקר ,ונכי דהרמב״ן נקע
בלשונו ליתן ובמתנה קיי״ל שם דאין משום מחוסרי אמנה,

מ״מ הא במתנה מועטת איכא ,ועוד דר״ל ליתן במכירה
ילפ״ז דברי הרמב״ן אליבא דר״י דוקא אבל האמת יורה
דרכו דדברי הרמב״ן כפשוטן דס״ל דאסור לענות שקר אף
אם יודע דלא אהני עדותו ואף אם יודע דהוי רק כמהתל
יהרי מפורש אמרו בב״מ ס״א ע״ב לא תגנוב על מנת למיקט
לא תגנוב ע״מ לשלם אף שאין כוונתו לגנוב כלל והייני
שלא ירגיל עצמו במדה זו כמש״כ רמב״ם פ״א מגניבה ה״ב

ושוא ושקר כיו״ב וכ״ש הוא דהכא הרחקתו בתורה כתיב
מדבר שקר תרחק עיין שבועות ל״א וכתובות י״ז ע״א ידי״ק.

בזכרים אבל לא בנקבות ,ובמקום דנשים כשרות נסתפק
במנ״ח אס שייך בכה״ג לא תענה ומדמה לה
למש׳׳כ המל״מ לקמן פ׳ ויקרא לענין שבועות העדות דלא

אשת אבירו מפרשינן כפשוטו על תאיה מחשבת הלב דוקא
דהתס לא שייך כ״כ דהפציר עליו עד שגרשה או לקחה
נגד רצונה דבכה״ג בלאו הכי איכא בזה האחרון איסור
אשת איש או אביזרי׳ דאשת איש ,וא״ת גם בתאות הלב
איכא בלא״ה איסור לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם
ואיסור הרהור דהיא מה״ת נק״מ דהתס היינו הרהור של
תאוה זנות משא׳׳כ לא תחמוד שהוא חומד אשת חבירו במה
שהיא קנינה של חבירו ,ולפ״ז איכא בשאר קנינים לא תחמוד
במעשה ולא תחמוד במחשבה ,ובאשת חבירו רק במחשבה
יהיינו דהשיג הסמ״ג לאווין קנ״ג דלרמב״ם חמור קנין מאשת
חבירו ,יזה כפי׳ הלחם משנה ,ושוב האיר ה׳ את עיני
'ראיתי בס׳ מגילת ספר על הסמ״ג לאו הנ״ל הביא בשם

ס׳ משמרת המצות כפרישתי ברמב״ם וסמ״ג והוא ז״ל חלק
עליו ואכתי מידי דוחקא בלשונו של הרמב״ס לא יצאנו.
עיין אריכות במצוה זו בם׳ מגילת ספר במנ״ח ומהר״ם
שיק ז״נ ע״כ הקצרתי.

נוהג בנשים אף במקום דכשרות דוהוא עד כתיב דהיינו
מי שיש מליו תורת עד במק״א לאפוקי אשה יע״ש ,ועיין
כה״ג בהוס׳ רעק״א במשניות ריש פ׳ שבועות הפדות,
מיהא בהא דיק אולי אין לדמות דשאני התם דוהוא עד
כתיב דמשתמע להדיא רזה תנאי שיהיה עד לאפוקי אשה
דאין עלה שם עד ,משא״כ הכא דלא תענה עד שקר כתיב
דהיינו פשטי דקרא עדית שקר וקאי על האמירה ומנ״ל
לחדש

סימן יט
מצרה ל*ח לא תחמד
א
רמב״ם פ״א מגזילה ה״ט כנ החומד עבדו הי אמתו
או ביתו וכליו שנ חבירו אי כ״ד שאפשר
שיקנהו ממנו והכביד עציו ברעים וכו׳ אעפ״י שנתן דמים
ה״ז עיבר בלא תחמד ע״כ ,מדכ׳ רבינו או כ״ד שאפשר
לקנות ממנו נראה דאפילו בסוחר שיש לו סחורה שדרכי
למכור אותה אלא שעכשיו אינו רוצה למכור משום טעם
והקונה הפציר עד שהסכים ה״ז עובר בלא תחמד ופשוט
היא בעיני ולא כתבתי׳ אלא כנגד מי שעקש בזה.

כ
והנה הרמב״ם שייר כאן אשת חבירו אעפ״י שכתיב ביה
לא תחמד תרי זימני ,ומש״כ המנ״ח דשייר משוס
דמפורש בהדיא בקרא מסופקני אס יצא המנ״ח בזה דהא
זה דרכו של הרמב״ם להעתיק צל הדברים המפורשים בתורה

כידוע מכל ספרי היד ולמה שייר כאן ,ונא עוד אנא שנקמן
בהלכה י׳ אצל לאו דלא תתאוה כ׳ כל המתאוה ביתו או
אשתו כ׳ אשתו אע״ג דאצל לא תתאוה אשתו לא כתיב,
ומש״כ הב״ח בחו״מ סי׳ שנ״ט עדיין לא יספיק מדוע לא
העתיק הרמב״ס לאו מפורש דלא תחמד אשת חבירו ,והדבר
תמוה כ׳׳כ עד שלכאורה יראה דס״ל דלא תחמד שאצל

ר&ה

סימן כ
מצרה מ׳ שלא לבנות מזבח גזית
א
שלא נבנה מזבח מאבנים שנגע בהם ברזל וכי׳.
ברמב״ן בנמוקי חומש מוכח דס״ל דברזל
דוקא ילא שאר מיני מתכת ,ופיק בפי׳ הרא״ש פ״ג
דמדות מ״ד ,כ׳ דחופרין בכלי עץ דוקא ,משמע קצת הא
כל מיני מתכות אסורים ,וכן משמעות התוס׳ סוכה מ״ט
ע״א ופיד מקומית שהקשו איך משכחת לה אבנים בלי
פגימה נמזבח כיין דברזל אוסר בנגיעה ונדחקו הרבה
'.השתא הלא משכחת לה בשאר מיני מתכות ,וכן דעת רביני
בחיי כרמב׳ץ דשאר מיני מתכת לא פסילי ,ואם נתערב
ברזל בשאר מיני מתכת נראה דאזלינן בתר רוב היתר.

ב

ודע

דזה פשוט דדוקא אבני מזבח נפסלו בנגיעת ברזל אבל
מזבח אחר שסדיהו בסיד כמבואר פ״ג דמדות אם
נגע בסיד המזבח אינו נפסל ומוכח כן מלשון המשנה לא
היו סדק אותן בכפיס של ברזל שמא יגע ויפסל ,ומשמע דרק
מכח גזירה אסור והשתא תפ״ל דהא מחליק בו את הסיד
ענ המזבח א״י דחציצת הסיד
מאירי במדות שכ׳ שמא יגע
יהא הסיד חוצן בפני כל הכלי
נא עלה

מהני בזה ,שו״ר כן בחי׳
הברזל באבני מזבח ולא
(ר״ל יהי׳ בו מקום שעדיין
בו).

ג
בתום׳ סוכה מ״ע ע״א נתקשו דאיך בנו מזבח באבנים
שלמות כיון דאסור להניף עליהם בחל אפילו מבחוץ,
וכ׳ בסו״ד והיינו יכולים לחלק בין קודם שהוקדשו אבנים
למזבח דעודן חולין לאחר שהוקדשו אבל א׳׳צ וכר יע״ש,
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ענינים שונים

מוחה בידו להיות בצוותה דשברי׳ דידך להכנס בבי
מדרשא למיחבא אולפנא לפי השגתו ,וא״כ הוא תמיהני
מדוע נקיטת בדעתן למנוע ממט תורת ה׳ שצמנה
במקום הפקר שג׳ ממדבר מחנה ,ונאמר הוי כל צמא לכו
למיס ,ואיתא ביומא פ׳ נא לו א״ר יוחנן שלשה זירין הן
של מזבח של שולחן של ארון וכו׳ של ארון הוא עדיין
מונח כל הרוצה ליקח יבא ויקח וכו׳ .ואיתא נפרק חלק
אמר רב יהודה אמר שמואל כל המונע הלכה מפי תלמיד
כאילו גזל ממנו נחלת אבותיו שנאמר תורה צוה לנו משה
מורשה ירושה היא לנו .ואיחא שם אמר רב חמא בר
ביזנא אמר רב שמעון חסידא כל המונע הלכה מפי
תלמיד אפי׳ עוברי׳ במעי אמן מקללין אותו שנאמר
מונע בר יקבוהו לאום .ואי׳ בסוף סוטה שני מ״ח הדרים
נעיר אחת ואין נוחין זה עם וה בהלכה אחד מת ואחד
גולה רחמנא ליצלן.
גדול מזה איחא במסכת מכות תלמיד שגלה מגלין
רבו עמו שנאמר וחי אחיך עמן עביד ליה דתיהוי ליה
חיותא מכ״ש כשהוא עמו נעיר שאין למנוע ממנו
תורתו .ואיתא בפ״ק דע״ז אפי׳ כהן יכול לטמא אח
עצמו לילן לח״ל ולבית הפרס לת״ת כו׳ ורבי יוסי אומר
)עי_,ן>ף בזמן שמוצא ללמוד וא״ר יוסף מעשה ביוסף הכהן
שהלן אחר רבו לציידן אמר רני יצחק הלכה ברני יוסי.
ותניא ר׳ עקיבא אומר מניין שחייב אדם לשגות לתלמיד
עד שילמדנו שנאמר ולמדתם אח בני ישראל וכו׳ ומניין
שחייב להראות לו פנים שנאמר ואלה המשפטים אשר
חשים לפניהם .וכל המלמד חבירו ,תורתו משתמרת בידו
שנאמר ערוכה בכל ושמורה ודרשינן מי שהוא מעריך
תורתו לכל משתמרת ובידו ואינו משכחתו .וע״י כן
אשריו וטוב לו לעה״ב דאמרינן אשרי מי שנא לכאן
ותלמודו נידו .ואמר רב ששת כל המלמד לאדם תורה
בעה״ז זוכה ומלננדו לעה״ב שנאמר על מי מנוחות
""""".ינהלני ,ואיתא נפרק הפועלים א״ר יהודה אמר רב כל
המלמד בן חבירו מורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה
שנאמר כה אמר ה׳ אס תשונ ואשיבן לפני תעמוד.
ושמא תאמר יש לן עליו תביעת ממון ודעתן
למשפט בזה ,גס זה אינו מן המדה שנאמר לא יחבול
רחיים ורכב כי נפש הוא חובל והאי כי נפש הוא חובל
דרשו רבותינו המחקר דהוא נפש השכלי כלומר אס
תחבול כלים דעושה בהן אוכל נפש אז לא יכול להמציא לו
מחייתו וע״כ בטל מד״ח כי אם אין קמח אין תורה וע״ז
נאמר כי נפש הוא מובל כלומר אחה מבטלו מת״ת

הקהתי

רעט

ותגזול ממנו נשמתו דנקרא נפש השכלי אס כן מכל
שכן דאסור למשכנו בתורת ה׳ עצמו ולמחות בידו
מלילן לבית מדרשא לכן אהובי כלן מדרן זו כי בודאי
לא יוכשר הדבר לרבותינו וכוונתי על השלם והאמת
כ״ג שארן משה טרוד משה לוי מינן.
העמקתי החשובה כלשונו ורואין מזה חומר הדבר
דאין לבטל ללמד מורה לאחרים מחמת תביעות ממון
שיש לו עליו וכדאי שיהא רגיל הן משונה בפי
המלמדים וה׳ לא ימנע הטוב למרביצי מורה.

סימן שע״ט
א) בענין הלאו דלאו תחמוד דבר פשוט דאסור
רק אם מפציר תכירו שימכור לו מפצו ,אבל אם רואה
חפץ אצל חבירו ורוצה לקנות בחנות חפן כזה אין איסור
דלא מחמוד [עי׳ רמנ״ם הל׳ גזילה פ״א ה״ט דמשמע

•IP
ברם ראיתי בס׳ דרן פקודך בלאו דלא תחמוד
שמסתפק בזה אס גם בכה״ג איכא לאו דלא מחמוד
והביא ראי׳ מהזוה״ק דאיכא לאו גם בכה״ג דהרי אי׳
בזוה״ק דנחורה הומר הלאו דלא תחמוד ומותר לחמוד
תורה מה שחבירו יודע ,אע״ג דע״י שלומד התורה
מחבירו לא נחסר למנירו מהתורה א״כ משמע דאף
נכה״ג איכא לא מחמוד ע״כ עיי״ש .והוא חומרא
גדולה ,ומי יכול לומר זכיתי לבבי מזה.
ונראה לענ״ד דאין ראי׳ כ״כ מהזוה״ק דהתם
•בתורה אע״ג דלא נחסר לחבירו מהמורה מ״מ הוא
חומד התורה שיש לחבירו וחבירו נותן לו מה שחמד אלא
דמ״מ נשאר החפץ גם לחנירו אבל היכא דאין חומד
חפצו של חבירו ממש ,אלא חומד חפץ במו שיש לחבירו
י״ל דליכא לאו דלא תחמוד ,ודו״ק.

ועוד שמעתי ממופלג א׳ דיש לחלק דרק אם אינו
צריך החפץ שרואה נחבירו אלא משום דחבירו יש לו הן
חפן הוא רוצה ג״כ חפץ כזה אז איכא לאו דלא תחמוד
דהרי רוצה החפץ רק משום דיש לו לחבירו חפץ זה ,אבל
אס צרין החפץ ורק שלא ידע עד עכשיו דיש חפץ כזה
ועכשיו נתוודע לו דיש חפץ כזה כשראהו אצל חבירו ,אז
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ליכא לכ״ע לאו דלא חחמוד ,אגל נד״ח מוחר לחמוד
אפילו אינו רוצה לידע הד״ת אלא משום דחנירו יודע
הוא ג״כ חומד לידע ודו״ק היטג.
*!n״:12J«47n

ב) ראיחי נשו״ת ארן צגי שדן אי שייך לא תחמוד
שחומד שחנירו יתן לו חפצו נמחגה .נרם מצאחי נס׳
שערי תשונה לר״י נשער ג׳ ס״ק מ״ג וז״ל והחומד
לקחת כל חפץ והוא איש נכנד שאם ישאל שאלה אור פניו
לא יפילון אסור לשאול מעם רעהו מקח או מתח נלחי
אם ידע כי נחו! יחן לו נגסש תפצה ולא ירע לננו נתחו
לו עכ״ל הרי מדנקט מקח או מתת ש״מ דגם נמתנה
איכא לא תחמוד.
ג> נסתסקמי אי שייך לא תחמוד נמסציר חנירו שישאיל
לו חפן פלוני .ונראה דלא שייך דעי׳ נשד״ח <ח״ד נ״כ
ע״א) שהניא דאפילו נשכירת נתיס לא שייך לא תחמוד
אלא נקונה נית דומיא דאשת רעים עיי״ש ,א״כ כ״ש
דנשאלה ליכא לא מחמוד כיון דאין נהחפן קגץ הגוף.

סימן ש״פ
שאלה :אם כאילן של ערלה ג״ב איכא לאו דלא
תשחית את עצה.

תשובה :א> נס׳ חורת האהל הניא נשם הגאון
מהרי״ל דיסקין ז״ל דס״ל דען של ערלה לא הוי נכלל
עץ מאכל ומומר לכורתו [ועיין מה שכ׳ ע "ז נהר צני
או״ח ח״נ נהל׳ סוכה] ,אנל נראה לי דודאי לא לצורך
כלל אסור לכורתו דהרי יש מחלוקת גדולה נהסוסקים אי
איכא נל משחית כשאר דנריס חון מאילן העושה פירות,
ואפילו הני דסנרי דליכא נל משחית מה״ת אנל איסור
דרבנן ודאי יש עי׳ נאריכות גדול נשד״ח [ח״א נסי׳
קי״ג] וא״כ אפילו אילן סרק איכא משוס נל משחית וכן
אי׳ נס׳ קהלות יעקג נחיס׳ דרננן [אוח ל׳ סי׳ קסז].
וא״כ הך אילן של ערלה דרק הפירוח והטפל להפירוח
אסור אנל העץ מומר נהנאה וא׳׳כ לא גרע מאילן סרק
דאסור לכורתו שלא לצורך ה״נ האילן של ערלה אכל ע״י
כרמנ״ס [נפ״ו מהל׳ מלכים ה״ט] שכ׳ כל אילן סרק
מותר לקוץ אותו ואפילו אינו צריך לו ע״כ .וצ״ג הא
הרמנ״ס כ׳ שם [נהל׳ י׳] דגם שאר דנרים אסור
להשחית ויש מחלוקת כדעת הרמכ״ס אי כונתו דאסור
מה״ת או דהוי מדרננן עי׳ נאריכות כשד״ח [ח״א נדף
רי״ז ע״ב] ,אנל עכ״פ מדרננן וודאי אסור וא״כ אמאי
מומר לקצוץ אילן סרק אפילו שלא לצורך ,עכ״ס מדרננן
יהא אסור ,וצ״ל דס״ל להרמכ״ם דאילו סרק כמה

הקזהתי

שכורתו אינו משתיתו דמה לי אם הוא מחונר או נקצץ
ודו״ק.
ולסי״ז לדעת המהרי״ל דיסקין דס״ל דאילן סרק
מותר לקצוץ אפילו שלא לצורך א״כ ה״ה אילן של ערלה
[ועי׳ כפסקי החוס׳ פ״ה דפסחים דאף אילן סרק
הקוצצו אינו רואה סימן כרכה].
ב) ונראה דאף להרמנ״ס דס״ל דמותר לקצוץ אילן סרק
שלא לצורך .אכל הני אילנות סרק שעושין סירות אלא
דאינם ראויס כ״כ לאכילה כגון מה דאי׳ נאו״ח [סי׳
ר״ג ס "ד] דעל סירות שמוציאין אילני סרק מנרטן
שהכל עיי״ש ,נזה ודאי איכא נל תשחית כהני אילני סרק
שעושין אלו הסירות ועי׳ ג״כ כשו״ת אנני צדק יור״ד
[סי׳ מ״כ שאלה כ׳ שכ״כ] אלא ע״כ הרמנ״ם איירי
כהני אילני סרק שאין עושי! פירות נכלל [ועי׳ כס׳
אנרננאל עה״ת שכ׳ דכל אילן סרק עושה פירוח ע״כ.
ונזה תרצתי כריש נחוקתי דכ׳ ועץ השדה ימן פריו וכ׳
רש״י דקאי על אילני סרק וצ״נ דהול״ל פרי ומה פריו.
אכל להנ״ל דכל אילן סרק מוציא פירות אלא שאינו ראוי
לאכילה ניחא הלשון פריון דהפרי שאין ראוי לאכילה
עכשיו כשתלכו נחוקמי יהי׳ ראוים לאכילה].
אכל י״ל דאילן ערלה אינו דומה לאילן סרק דאילן
סרק אין נ״מ אם הוא מחונר או תלוש ,אנל האילן של
ערלה ודאי אס ישאר מחוכר לאחר גמר שנות הערלה
יהי׳ הפירות מותרים ועל ידי שקוצצו משחית הסירות
שיגדלו אח״כ.

ג> ועוד נראה דנחו״ל חמיר טסי אילן של ערלה שלא
לקצוץ דהנה דעת הצל״ח מונא נמנ״ח [מ׳ רמ״ו ס״ק
י״א] דנחו״ל אינו אסור השומר לפרי כגון הקליפות
והגרעינים דנא״י נמרנה שומר מאת הטפל אכל נחו״ל
דאסור ערלה מהלל״מ לא אסר אלא הפרי אכל לא
השומר[ .אכל יש הרנה פוסקים שחולקין ע״ז עי׳ מה
שהאריך ככרס ציון על הל׳ ערלה נפרק נט״ו ה״ג]
ועיי״ש כגידולי ציון] .והנה לדעת הצל״ח דכחו״ל מומר
שומר על הפרי של אילן ערלה ,א״כ ודאי איכא נל
משחית שהרי מפסיד השומר לפרי דודאי הוי אוכל דהא
מנרכין עליו.
ועוד נראה דכאילן של ערלה צלף לא מכעיא כחו״ל
דאסור לקוצצו דהא התמרות וקפריסין מומרין עי׳
יור״ד רצ״ד ס״ג אע״ג דהוי פרי דהא מכרכין עליו עי׳
או״ח [סי׳ ר״כ ס״ו] ,ואפילו כא״י דאסור גם התמרות
והקפריסין כמו שפסק המחנר ניור״ד [סי׳ רצ״ד ס״ג]
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ובשדי ממד (סלק ד דף לה כלל  )5הביא דברי הרשב״א
במשובומיו דסבירא ליה דלא מחנם לגבי ממנח חנם
הוא רק באלו שעובדים עבודה זרה ,וכן אימא במאירי

בעבודה זרה [כ ,א].
ב) ולגבי הלאו דלא ממן להס חניה בקרקע ,אם גם על
זה ש״ל להני ראשונים דשיין רק באלו שעובדים עבודה
זרה ,לא מצאמי .אבל עיין נדרכי משובה (יור״ד סימן

הההתי

רנג

—u״ |uושוו —
בעני! אי שייך לאו ד׳לא תחמוד׳ כחפץ של עבו״ם,
עיין כמנחת חינוך (מצוה לח ם״ק ח) דאינו עובר
בלאו כי ׳ריעך׳ כתוב ,ואף אם גול אסור לכמה
שיטות ,אבל ׳לא תחמוד׳ ודאי ליכא ,ועיק בשו״ע
הרב (או״ח סימן תם בקונטרס אחרון ם״ק יא).

ועיין בפט מגטס (או״ח סימן מרד במשבצות

סעיף ח) שהניא מספר מזבח אדמה טעם דראינו
כמה גדולי ישראל שמכרו נאק ישראל חצרוח לעכו״ם

זהב ס״ק א) שנסמסק נזה.

ענודה זרה ,מה שאין כן הישמעאלים ,וסיים דעל כל

ולכאורה יש להביא ראיה מטש פרשת חיי שרה,
דלא שיין לאו דלא מחמוד בחפץ של עכו״ס ,דאברהם

עיין שם ,והשיב דכל האיסור הוא רק בגוי שעובד

פנים הוי ספיקא דדינא ואינם חמס ידי לעיין בו ,ועיין
שם שציין לשו״ח קול אריה (יור״ד סימן נכו) דגם כן
כמב דאין בידינו לדחוס מנהגי אק ישראל ומורה הוי,
והנח להם לישראל[ ,ויתכן דמשום הט נהגו להקל ט
לא היה אז ידי ישראל מקיפה אלא להיפוך והיה משש
סכנה בדבר ,אי נמי דאס לא היה מוכטן לגוים גס הם
לא היה מוכרין לישראל ולא יהא דרות לקנוס משוס
הט הקלו דמומר למכור כדי שיהא אפשרוח גס כן
לקנות מהם].

ג) ועיין בכסף משנה (הלכות כלאים סרק א ,הלכה
ג) דבאה״ד כמב דמומר למכור קרקע באק ישראל
לגוי ועיין בהר צבי (זרעים נ סימן כו) שממה דהא
אסור למכור לעכו״ם קרקע בארץ ישראל ,ועיין שם

שנדחק דמוכר רק הזרעים ולא הקרקע ,אן אם
נאמר כהפוסקים הנ״ל דאסור רק לאלו העובטם
עבודה זרה לא קשה טש לאוקמי דאייט הכסף משנה
למכור לאלו גויס שאינם עובט עבודה זרה ,אי נמי
יש לאוקמי דהכסף משנה אייט בגר חושב דלהם

מומר למכור כמו שכמב הבית יוסף (חו״מ סימן
רמט).

וטון טש ממלוקס אי הלאו נוהג גם כן בגוים
שאינם עובט עבודה זרה על כל פנים יש להקל למכור
להעולים מרוסיא שיש ספק אם הם יהוטם ,אם אינו
יכול לברר דבר זה ,ובחנאי שיסטם עמי מגדולי הוראה
שליט״א.

אבינו ע״ה אמר לבני חח ופגעו לי בעפרון בן צוחר
שימכרנו אח מערס המכפלה ,ואף על גב דאנרהם
אבינו ע״ה קיים כל המורה ואיך ממד ,דאפילו בנמן
דמיו ונחרצה המוכר איכא ׳לא מחמוד׳ עיין במנחח
מינון (שם ס״ק ד> ,ועל כרמן דבגוי ליכא לא מחמוד.

אבל שמעמי מהרב הגאון ט שלמה סולק
שליט״א רב דנים חלקיה דאמר דאפשר לדחות ,דרש״י

כמב במה דאמר אברהם אבינו ע״ה ׳גר ומושב׳ אם
לא חרצו אקמנו מכם מן הטן ,דכבר הבטיחו הקב״ה,
והגם דרש״י הביא לעילבפרשמ לן ׳והכנעני אז בארץ׳
דעטין לא הוי שייך לאברהם אבינו ע״ה ,אבל כמבו
המפרשים דעכשיו אחר הנסיונוח שיין לו הארץ ,ורק
רצה אברהם אבינו ע״ה לימן לו כסף עבור המערה,
וטון דהוי שלו ליכא לא מחמוד.
ועוד נראה טש לדחות דהט רק פעם אחד ביקש
אברהם מבני חח שימנו לו אמ מערס המכפלה

נכדכמיב בפסוק ט ,סרק כג] ,ואס מבקשים רק פעם
אחד לא שיין הלאו דלא מחמוד .ועוד נראה דהט הוא
עצמו לא ביקש כלל מעפרון שימכור לו אח מערת
המכפלה ,אלא ביקש לבני חת שיפגעו בעפרון שימכור
לו אח שדהו ואח מערת המכפלה אשר בו ,נמצא דהיה
הלאו דלא מחמוד על ידי שליח וקיימא לן דאין שליח
לדבר עבירה ,ואפילו אי איכא שליח לדבר עבירה ,אבל
קיימא לן דאין שליחומ לעכו״ס והכא הט היו השלוחים
עכו״ם ולא היה כאן כלל חשש לא מחמוד ודו״ק[ .ולפי
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שבט

רנד

ענינים שונים

זה ניחא מה שהקשו המפרשים למה היה צריך לומר
לכני חח שיפגעו נעפרון כן צוחר שימכור לו אח
מערח המכפלה היה יכול ללכח בעצמו לעפרון ולפי
הנ״ל ניחא][ .מבני החו״ב כמר ישראל ני״ו].

הההתי
פימן תפז

נשאלתי :אם נוי מבקש מיהודי שרוצה לקנות ספנו
מוויה כדי לקבוע בפתחו שיהא לו לשמירה אי רשאי

ליתן לו.

«»

סימן תפו

שאלה :אם אפשר לעשות סיום מסבת בשנת או
ביו״ט ,כלומר אי הוי בכלל אין טעדבין שמחה
בשמחה.

תשונה :ונראה דלא מבעיא בשבח דמומר דבשנח דאין
חיוב שמחה רק עונג ,ואפילו אם שייך שמחה היינו שמחה
הנפש ולא שמחת הגוף כמו שכחבו האחרונים אס כן אין
משש לעשוח סיום( ,עי׳ בשדה חמד ח״א דף קכז).
ואפילו ביום טוב גס כן מומר עי׳ באו״ח (סימן

מרסט ברמ״א) דעושין סעודח משמה נשמחח מורה
- -לגמרה של מורה.

תשובה :א) עי׳ ברמ״א יור״ד (סימן רצא ס׳׳ב) בשם
המהרי״ל עכו״ס שבקש שימנו לו מזהה ורוצה לקבעה
בפחמו אסור ליחנה לו ,וכמב הרמ״א במקום דאיכא
למיחש משום איבה ושירע משום זה לישראל שרי,
[ולימן מזוזה למי שהוא ספק ישראל וממנכר בהיוחו
בין הגויס עי׳ בספר רוח חיים להגרח״ס יור״ד (סימן

רצא ס״ק ג) דנשאר בספיקו עיי״ש].

ב) הנה יש פוסקים דסבירי להו דיש עצה לימן להגוי
מזוזה פסולה או מזוזה שנכמב שלא לשמה[ ,עי׳ ביד
שאול על יור״ד שם ,ועי׳ בהעמק שאלה פרשח עקב
סיסקא קמה אוח יט ובשדה חמד בקונטרס דברי
חכמים (סי׳ קלה) באריכוח].

ואין לומר דשמחח מורה הוי יום טוב בשביל
שגומרין המורה אס כן אין כאן שמי שמחוח אלא
שמחה אחח ,זה אינו דהא היו״ט של שמחח חורה לא
הוי בשביל שגומרין המורה דהא במערבא לא היה
גומרין המורה כל שנה אלא פעם בשלש שנים אם כן
היו״ט של שמחח מורה לא הוי משום שגומרים המורה
אלמא דאין חשש משוס דאין מערבין שמחה בשמחה.

ג) נרם על זה יש עצה דיכמבו במזוזה רק דברים שאין
להם קדושה ולא פסוקים.

והטעם נראה על פי מה דהביאו הפוסקים

אכן כמבו הפוסקים דאי אפשר לעשוח כן דהוי

דבשמחח מצוה לא שייך הא דאין מערבי! וכו׳ ,עי׳
בחיד״א על מהלים ביוסף מהלוח (פרק כב ופרק סח)
ועי׳ נשד״ח (ח״א דף קכז) ועי׳ בעיני שמואל על

גניבח דעת הגוי ,דקיימא לן ביור״ד (סימן קח)
ובחו״מ (סימן רכס ס״ו) דאסור למכור לגוי בשר

נבילה במורח שחיטה דגונב דעמו ,הכא נמי גונב

אגדח הש״ס מועד קטן [מ ע״ב].

דעמו ,עיי״ש בשד״ח ועי׳ בשו״ח אגרוח משה יור״ד

ואס כן יש לומר דבסיום מסכה השמחה הוא
המצוה שגמר המסכחא משום הכי אף על גב דעושה
סעודה בשביל זה ,מכל מקום עיקר השממה לא הוי

משום הנאח הגוף ,מה שאין כן בשמחת נשואין דאף
על גב דהוי שמחח מצוה ,מכל מקום הוי גס כן שמחת
הגוף ,משוס הכי אין איסור לשמחו בסעודח סיום ביום

טוב.

אבל יש שמפקפקים על זה דאפילו אין לו קדושח
מזוזה מכל מקום יש לה קדושח פסוקים ופרשה
שבחומש[ ,עי׳ בשד״ח שם ,ומה שכמב שם הגאון רבי
שלמה הכהן מוילנא].

(סימן קפד).

ד) ואפשר לומר דאימא במשובח מהרי״ל החדשוח
(סימן קכג) דיאמרו להגוי דהמזוזה שומר רק לישראל

ששומרים מורה ומצוות ולא לגוי דאינו שומר מורה
ומצוות כמו מבלין לשבח דלא מהני למאן דלא מנטר
לשבח עי׳ שבח [דף קיט] עיי״ש ,ומשמע דסבירא ליה
דלא קאמר המהרי״ל רק לדחוח לעכו״ם אלא דסבירא
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שו״ע הרב

סימן וי דיני נזילה וגניבה

חושן משפט

נזילה ממש ולא עוד אלא אפי׳ קנה חפץ מנכרי י °אסור להטעותו בחשבון בנתינת מעות
בעד החפץ כמו שנא׳ וחשב עם קונהו שהרי אין הנכרי מקנה לו החפץ אלא בעד סכום
רמב״ס י״ר רה׳ ג-נה
ומנידה ה׳׳ט דדד.-:־
הדמים שפסק לו והמטעהו בחשבון המעות ה״ז כגונב החפץ ולא כמפקיע חובו לד) ואפי׳
גניבת דעת שאין בה חסרון מעות אסורה במו״ט במ״ש לה) בה׳ אונאה טי ומכל מקום אם הנכרי  >-טעה
מעצמו מותר אם לא יהיה חילול השם בדבר מפני שלא יוודע לו ונכון שיאמר לו הישראל ראה שעל
חשבונך אני סומך ואם משכן נכרי חפץ לישראל ( )1לס יש מתירים לח) להשתמש בו אע״פ שבישראל
כיוצא בזה הרי זה גזלן (מפני ששולח יד בפקדון בנכרי אין בו משום שליחות יד שנאמר אם לא של 
ידו במלאכת רעהו רעהו ולא של נכרי כי שליחות יד אינה גזילה לגמרי אלא שמשתמש בפקדון לצורך
עצמו ומה שיתקלקל בתשמישו דעתו לשלם לו ולא אסרה תורה בנכרי אלא לגזול ממנו לגמרי שלא על
דעת לשלם):
כל החומד ביתו או כליו [ט] של חבירו או כל דבר לט) שאפשר שיקחם ממנו רק * )0שאין
גניבה ה" :מרדני :נ

קונטרס אחרון
(ו) ט״ז ש״ך יו״ד סי׳ ק״כ (עיין פסחיס דף ל״א דישראל מנכרי לא קני משכון וברשותי׳ דהנכרי קאי ודמי לע״ע אי
למו״מ ואין היתר כשמקלקל המשכון אלא ע״ד לנכות מחובו כי לגזול ע״מ לשלם לא אסור אלא בישראל כדאיתא

אמרי יעקב

ביאורים
<^}שאין בדעתו למכרם .ראיתי בס׳ פתחי חושן הל׳ גניבה
פ״א ס״ק כ״ו ,שכתב שהכופה את חבירו לקנות ממנו יש בזה
איסור חמס ,ויש להזהר בזה שלפעמים מביאים את האדם במצב
שאינו יכול לסרב ,ולכאורה גם זה מעין כפיה ומצוי הדבר אצל
מחברים השולחים ספר ע״י הדואר ,ומפני סיבות שונות אינו
יכול לסרב וכו׳ עכ״ל .הנה מה דפשיטא ליה דאיכא בזה איסור
חמור של חמס ,לענ״ד לא נהירא כ״ב ויש לפקפק בזה ,משום
המשמעות הפוסקים הוא דהיכא דבסוף מסכים למכור ,אף שהדבר
בא ע״י כפיה לית ביה איסור חמס ,וא״כ ה״ה להפך דאם מסכים
לבסוף לקנות ליכא בזה■ איסור חמס ,וראיה לדברינו דהרי איתא
בב״ק ס״ב ע״א מה בין גזלן לחמסן ,א״ל חמסן יהיב דמי גזלן
לא יהיב דמי ,א״ל אי יהיב דמי חמסן קרית ליה ,והאמר רב
הונא תלוה וזבין זביניה זביני ,לא קשיא הא דאמר רוצה אני,
הא דלא אמר רוצה אני ע״כ ,ומבואר מדברי הגמרא דאי יהיב
דמי ואמר רוצה אני ,אף שזה בא ע״י כפיה שתלוהו ,מ״מ אין
זה מקרי חמסן ,וכ״ב שם התום׳ ,ד״ה חמסן ע״ש .גם הלח״ר
פ״י מהל׳ מכירה הל׳ א׳ כתב וז״ל ,דחמסן היינו דצווח מתחלה
ועד סוף וקבל הדמים בעל כרחו ,אבל תלייה וזבין דזביניה
זביני ,היינו דלבסוף שתק וקבל הדמים וכו׳ ע״ש ,וכן יש להוכיח
מדברי התוס׳ בסנהדרין דף כ״ה ע״ב ד״ה מעיקרא ,דאיתא שם
בסוגיא דהחמסנין מעיקרא סבור דמי קא יהיב אקראי בעלמא
הוא ,כיון דחזו דקא חטפי ,גזרו בהו רבנן ,וכתבו ע״ז התוס׳
שם וז״ל ,דהכא הכי קאמר דמי קא יהבי והיו מפייסים אותם
עד שיאמרו רוצה אני ,אם כן לא עברו אלאו דלא תחמוד ,כיין
דחזו דשקלי בעל כרחייהו ולא היו חוששין אם יתפייסו פסלינהו
עכ״ל ,הרי מבואר מדבריהם דמה דפסלו חז״ל חמסן היינו דוקא

זה דוקא היכא שהוא כופר ומפקיע לגמרי את הפקדון ,אבל
להשתמש עם פקדון או משכון של נכרי שלא בידיעתו זה
קיל ,וכמש״כ הרב בעצמו דיש מתירים זה ,ועיין מש״ב ע״ז
לקמן ד״ה יש מתירים :לד) ואפילו גניבת דעת שאין בה
חסרון מעות .כגון למכור לו בשר נבילה בחזקת שחוטה,
לה) בהלכות אונאה .עיין
כדלעיל סי׳ ב׳ סעי׳ י״א ע״ש:
לו) טעה מעצמו מותר .י״א
לעיל סי׳ ב׳ סעי׳ י״א ,י״ב:
(לח) ראם הנכרי מקיים ז׳ מצוות בני נח טעותו אסור ,והנה
מה שסתם כאן הרב דדוקא אם הנכרי טעה מעצמו מותר ,אבל
אסור להטעותו ,זה כתב לשיטתו לעיל סי׳ ב׳ סעיף י״א ,אבל
י״א דשרי אף להטעותו( ,עיין לעיל סי׳ ב׳ ס״ק מ״ד באמ״י ,ובביאורים
סי׳ י״ב סעי׳ כ״ח ד״ה אע״פ) :לו) יש מתירים להשתמש בו.
ובמג״א סי׳ תע״ב ס״ק ב׳ ס״ל דאפילו במשכון עכו״ם אין
להשתמש רק היכא שאין העכו״ם מקפיד ע״ז ,אבל בחק יעקב
שם השיג עליו ,ופסק דבעכו״ם ליכא איסור השתמשות כלל
במשכונו ,וכמש״ב כאן הרב דיש מתירים ,ושם בהל׳ פסח
סתם הרב כדעתו להתיר ע״ש בסעי׳ י׳ ,ומש״ב (לט) באו״ח
לח) להשתמש בו .לעיל ס״ק
סי׳ ת״מ קונ״א ס״ק י״א:
ל״ג ד״ה הוא בעין ,נתבאר דיש מתירים אפילו להפקיעו לגמרי,
ואין להקשות דמאי שנא מגניבת דעת של עכו״ם דאסור,
ואפילו למכור לו בשר נבילה בחזקת שחוטה אסור ,וכן לגנוב
דעתו בדברים של שפת חלקות ,או במעשה שמראה לו שעושה
בשבילו ואינו עושה ,דאסור כדלעיל סי׳ ב׳ סעי׳ י״ב< י״ל
דשאני התם דמוציא דבר שקר מפיו כדי להטעותו ולקבל ממנו
טובת הנאה ,וזה כמו גניבה מכיסו ,ולכן אסור אף בנכרי,
משא״ב בהך דהכא אין בזה איסור כיון שהחפץ הוא כבר
תחת ידו של הישראל בהיתר ,שמסר לו הנכרי בשביל הלואתו (ט״ז יו״ד סי׳ ק״ס ס״ק י״א)/ :ה^׳ט) שאפשר שיקהם .דאב
(מ) אי אפשר בכלל לקחתם ,לא היה בא לידי לא תתאוה ,דלא היה מתאוה לדבר שאי אפשר לבוא לידו :ם) שאין בדעתי

שער הציון
(מ) פרישה
(לנו) ועיין בשו״ח אמ״ו או״ח סי׳ מ״ד אות ד׳ מה שהשיג על הרב.
(לח) כנה״ג סי׳ שמ״ח ס״ק ה׳ נשם ספר חסידים.
שנ״נו ס״ק י׳ ,אולס אס במציאות כן מחאוה ,אף שאין בידו לקנותן ,כגון שאין לו מעות או שאר סיבוח כמב שס ברישא דעובר ע״ש.

ליקוטים
להוציא ממון שלהם בדקיי״ל דכיבוד אב הוא משל אב :ה [ט] של
הכירו .דוקא ישראל אבל [ידן בשל נכרי אי! איסור דכתיב רעך,

איסור לא תחמוד הוא גם אם הוא חומד לצורך מצוה בגי; ס״ה,
תפילין ,מזוזה וכה״ג( ,עיין שו״ת בצל החכמה ח״ג מסי׳ מ״ג ע־

מקורות
[יד] כ״כ הרב בקונ״א או״ח סי׳ ת״מ ס״ק י״א ,ס׳ המקנה על קידושין קוגנו״א סי׳ פ״ח)ס״ק ב׳ ,מנ״ח מצוה ל״ס ס״ק ח׳.

קו

שו״ע הרג

סימן ז׳ דיני גזילה וגניבה

חושן משפט

בדעתו למכרם והוא הרבה עליו רעים או שהפציר בו בעצמו עד שמכרם לו ה״ז *עובר בלא תחמוד
ואינו עובר בלאו זה מא) עד שיקח החפץ שחמד כמ״ש לא תחמוד כסף וזהב :עליהם ולקחת לך (דירים
קונטרס אחרון
בב״ק קי״ג ע״ב בעובדא דרב אשי ע״ש במוס׳ ורא״ש ומאי דקאמר ישראל כו׳ כיחש כן להנכרי ועובדא דרבינא א״א
לחרוצי כלל אלא בהכי שהניח להנכרי דקים הרבה כנגד העבים בענין שיצא ידי חובת חשלומין אבל העבים ניחא טפי לרבינא
ודו״ק):

אמרי יעקב

ביאורים

למכרם וכר שהפציר .דוקא באופן זה שהפציר או הרבה עליו
רעים אסור ,דכיון שאין רצון הבירו למכרו ,והוא מפציר בו
(מא) אז הוא עובר ,ועיין לקמן ד״ה בבקשה ,אך זה אמור
באיש המוני או בינוני ,אבל באיש נכבד חמור טפי דגם אם
אינו מפציר בו יש בו לפעמים משום לא תחמוד ,דעיין ברבינו
יונה (שער ג׳ אות מ״ג> דאחר שהביא איסור לא תחמוד כשהוא
מפציר בחברו ,כתב אח״כ דאם הוא איש נכבד שאם ישאל
שאלה אור פניו לא יפילון ,אסור לשאול מעם רעהו מקח או
מתת ,בלתי אם ידע כי נתון יתן לו בנפש חפצה ,ולא ירע
טא) עד שיקדז החפץ שחמד .אבל
לבבו בתתו לו עכ״ל:
אם חומד כליו וחפציו של חבירו ,שרוצה שיהיה לו ג״כ אותם
הדברים כמו לחבירו( ,מג) אין בזה איסור ,ומותר לו לקנותם
לעצמו מהשוק ,דהאיסור של לא תחמוד הוא דוקא באופן זה
שכתב הרב ,דהיינו שהוא חומד כליו של חבירו ומפציר בו
שימכור לו ,עוד נלענ״ד דדוקא בחומד חפץ מסוים שמוצא
חן בעיניו ורוצה דוקא אותו חפץ ,אבל אם רוצה לקנות איזה
חפץ באופן כללי ,מותר לבקש זאת מחבירו אף אם עושה זה

היכא שאינו מפייס את הבעלים ,אלא לוקחים בעל כרחך ,ולכן
אף שיהבי דמי מ״מ חמסן מקרי ,משא״ב היכא שהוא מפייסו
הגם שזה בא ע״י כפיה ,מ״מ לא הוי חמסן ,וכ״כ השלטי גבורים
שם דמאן דיהיב דמי וכופה המוכר עד שיאמר רוצה אני אינו
נפסל כלל ע״ש ,וכל מה שדנו הפוסקים בגדרו של חמסן ,היינו
היכא שהמוכר לא אמר בהדיא שהוא רוצה ,דעיין במחנה אפרים
הל׳ גזילה סי׳ כ״ו שדן היכא שאנס את חבירו כדי שימכור לו
חפץ ידוע ,ונתן לו דמים וקבלם המוכר בשתיקה ,ומסיק שם
דאין זה חמסן ,ומש״כ הטור סי' שנ״ט דאם כופהו למכור את
שלו ומקבל דמים אם הוא שלא מרצונו אסור ,דזה מיירי בשקיבל
את הדמים על ידי כפיה ,אבל אם קיבלם בשתיקה אף שלא
אמר בפירוש רוצה אני אין זה חמסן ע״ש ,וכן ע״ע בנתיבות
סי׳ ר״ה ס״ק א׳ מש״כ בזה ע״ש .ולפ״ז נראה לכאורה דכמו
במכירה קיי״ל דתלוהו וזבין זביניה זביני אף שזה נעשה ע״י
כפיה ואונס ,ה״ה בקניה הוא כן ,ואין זה נחשב לחמסן ,ואין
להקשות מהא דכתב הרמ״א סוסי׳ ר״ה דכל זה מיירי באנסוהו
למכור ,דאמרינן אגב אונסיה גמר ומקני ,אבל אנסוהו לקנות
אינו קנין עכ״ל ,הרי חזינן דיש חילוק בין מכירה לקנין ,אבל
נראה דלק״מ ,חדא דהסכמת הפוסקים הוא דאין חילוק בין מכר
לקנין ,וכמש״כ החלק״מ והבית שמואל באהע״ז ריש סי׳ מ״ב ,והשיגו שם על הרמ״א ,וכ״כ הגר״א על דברי הרמ״א וז״ל ,ועיין
מש״כ באהע״ז ריש סימן מ״ב ,דכל הפוסקים חולקים עליו עכ״ל ,הרי דהסכמת הפוסקים דאין חילוק בין מכר לקנין ,ועוד נלענ״ד
דאף לשיטת הרמ״א דס״ל דאנסוהו לקנות אינו קנין ,היינו דוקא היכא שהוא אונס ממש ,אבל היכא שהמוכר משדל את הקונד
בדברים בלבד ,או עושה שאר פעולות עד שהקונה מסכים לקנות ,במקרה זה אף שהוא קונה רק מחמת אי נעימות או כבוד המוכר
וכדומה ,מ״מ פשוט דאין זה בגדר אונס ,ולכו״ע הוה המכר מכר ,ואין כאן שום איסור חמסנות .אולם עדיין יש לברר ,אם אין
כאן איסור לא תחמוד ,וכמו לגבי קנין כתב הרמב״ם פ״א מהל׳ גזילה ופסקו השו״ע סי׳ שנ״ט סעי׳ ט׳ ,ראם הכביד עליו רעים
והפציר בו עד שלקחו ממנו הרי זה עובר בלא תחמוד ע״כ ,הרי מבואר דס״ל דאף שהמוכר מסכים לבסוף למכור והמכר קיים
ואינו בגדר חמסן ,מ״מ יש בו איסור תורה של לא תחמוד ,וא״כ לפ״ז אולי נאמר דה״ה להפך לגבי מכר ,דאם המוכר מפציר בי
לקנות יש בו איסור לא תחמוד שהוא חומד ממון חבירו ,אבל נראה לענ״ד דבמכירה אין בו לא תחמוד ,אף שהוא מפציר ומשד^
את הקונה ,ויש לחלק בין מכירה לקנין ,דאל״ב אלא נאמר ששוין הם ,א״כ נצטרך לומר דגם להציע לחבירו סחורה ולבקשו שיקנה
ממנו יהיה אסור ,גם אם לא ישדלהו ויפצירהו ,שהרי כתב הרמב״ם שם פ״א מהל׳ גזילה הל׳ י״ב ,דהקונה דבר שהתאוה מחבידי
"ע״י בקשה" ממנו ,עובר בשני לאוין ,על לא תחמוד ולא תתאוה וכדהעתיק הרב כאן את דבריו ,וא״כ לפ״ז היעלה על הדעת דג?
במכירה הדין כן ,דאם בקש מחבירו שיקנה ממנו איזה חפץ או סחורה ,האם הוא עובר על לא תחמוד ,הרי ודאי דלית בזה שוץ
סרך איסור( ,אך עיין מש״כ לקמן ד״ה או בבקשה ולפ״ז יש לדחות קצת) ,וטעם החילוק נראה דלא אסרה תורה חימוד אלא בדבר
מיוחד שהוא חומד כליו או ביתו של חבירו ,אבל לא כשהוא חומד דבר כללי ,וכמש״ב בביאורים לקמן סוד״ה עובר בלא תחמו
וע״ש מש״כ בשם שו״ת ארץ צבי ,ואפילו אם לא נסמוך ע״ז מ״מ כאן בנדון דידן יש עוד סברא וטעם להתיר משום דזה הוי דון
מו״מ ומסחר ,ולא אסרה התורה לסוחר לשדל את הקונה כדי שיוכל להרויח ודו״ק .והנה למסקנת הדבר אף שנתבאר דהמש^ן
ומפציר בחבירו שיקנה איזה דבר אינו נכלל בגדר חמסן ,וכן אין כאן איסור חימוד ,אולם זה אמור לענין עיקר הדין דאינו בג;?
חמסן אפילו מדרבנן ,אבל מאידך גיסא ודאי דאין זה ממדת חסידות לגרום לרעהו לקנות דבר שאינו ברצונו ,וכל קנינו הוא ין
מחמת אי נעימות ולא מנפש חפיצה ,על כן למעשה ודאי דראוי להמנע מזה:
* עובר בלא תחמוד .בשו״ע סי׳ שנ״ט סעי׳ ט׳ כתב המחבר ,דהכופה את חבירו למכור את שלו ונותן לו דמיו אסור ,אבל *ן
לו דין גזלן ליפסל מדאורייתא אלא מדרבנן ,כמו שנתבאר עכ״ל ,וכתב שם הסמ״ע ס״ק י״ד ,דאף דהוא עובר בלאו דלא תחמו?
וכמש״כ השו״ע בסעיף י׳ ,מ״מ אינו נפסל לעדות ולשבועה ,דלא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע לחו ,ודלא כעיר שושן שב^
שאינו עובר על לאו דאורייתא עכ״ל ,וראיתי בבאה״ט שם ס״ק ו׳ שהשיג על הסמ״ע וכתב דדבריו תמוהים ,כי דברי העיר שז׳ו
נכונים דאינו עובר על לא תחמוד אלא מדרבנן ,שהרי זה מקרי חמסן ,ומה שאיתא בשו״ע בסעיף שאחר זה דעובר על לאו ז/־ן
תחמוד סי׳ מדרבנן ודו״ק עכ״ל ,אבל לענ״ד תמיהתו תמוה ,דהרי מקור דברי השו״ע בסעי׳ י׳ נלקחו מדברי הרמב״ם כמש״ב
הב״י ,וברמב״ם איתא מפורש דהוא עובר מדאורייתא על לא תחמוד ,דז״ל הרמב״ם פ״א מהל׳ גזלה הל׳ ט׳ ,כל החומד עבדו
אמתו או ביתו וכליו של חבירו ,או כל דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו ,והכביד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו ,א»ץ
שנתן לו דמים רבים ,הרי זה עובר בלא תעשה ,שנאמר לא תחמוד ואין לוקין על לאו זה מפני שאין בו מעשה ,וע״ש ברא«ג
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שער הציון
<מא) מנחת פתים סי׳ שנ״נו סעי׳ י׳.

(מב) עיין שו״ח נצל החכמה ח״ג סי׳ מ״ט.

שו״ע הרב

סימן ז׳ דיני גזילה וגניבה

חושן משפט

ז׳ ,כ״ה) ומשעה שנפתה בלבו טב) וחשב האיך יקנה חפץ זה מג) עבר בלא תתאוה כי אין תאוה אלא
בלב בלבד והתאוה מביא לידי חימוד וההימור מביא לידי גזל והגזל מביא לידי ש״ד הא למדת שהמתאיה
לשל חבירו עובר בלאו אחד מד) והקונה דבר שהתאוה בהפצר שהפציר בו *או מה) בבקשה ממנו בין
ע״י עצמו בין ע״י אחרים ה״ז עובר בשני לאוין לכך נאמר לא תחמוד ולא תתאוה:

ביאורים

אמרי יעקב

שהשיג על טעם זה שאין בו מעשה ע״ש ,הרי הדבר מבוא־
ע״י בקשה והפצרה ,ועיין ביאורים סוד״ה עובר :סב) וחשב
ומפורש ברמב״ם שעובר מן התורה ,ומקור דבריו הם מהמכילתא
האיך יקנה חפץ זה עוכר וכד .ר״ל משגמר והסכים בלבו
כמש״כ שם המ״מ ,וכ״כ בספר המצות מצוה רס״ה ,וז״ל הזהיר:־
להשתדל בכחו לקנותו ממנו :מג) עכר כלא תתאוה .וחמור
מהשים מחשבתנו לעשות תחבולה כדי לקנות מה שברשות זולת:־
(מג) לא תתאוה מלא תחמוד ,הלא תחמוד גלי לן קרא דאינו
מאחינו ,והוא אמרו לא תחמוד בית רעך ,ולשון מכילתא לא
עובר עד שיקח החפץ שחמד ,משא״ב לא תתאוה עובר אף
תחמוד יכול אפילו חומד בדיבור ,תלמוד לומר לא תחמוד כסף
אם לא עשה מעשה ,וי״א דגם לא תתאוה דינו כלא תחמוד,
וזהב ,מה להלן עד שיעשה מעשה ,אף כאן עד שיעשה מעשר,
ואינו עובר רק כשעשה מעשה ,ושנה עליו הכתוב לעבור בב׳
הנה יתבאר לך כי זה הלאו מזהיר מהערים ,עד שנקח לעצמני
לאוין ,ובשו״ע סי׳ שנ״ט סעי׳ י׳ פסק כדעה ראשונה:
הדבר שאנחנו חומדים אותו ממון אחינו ,ואפילו לקנותו ולתת
מד) והקונה הכר וכו׳ .הנה בדבר זה איכא פלוגתא בין
בו דמים ,הנה זו כולו מי שיעשהו עובר על לא תחמוד עכ״ל,
הראשונים( ,מד) די״א דהא דאיתא בב״מ ה׳ ע״ב לא תחמוד
וע״ע בגר״א שם בשוי׳ע סעי׳ י׳ ,עכ״פ הדבר פשוט שדברי
בלא דמי משמע להו ,הכונה היא הכן הוא האמת ,ולפ״ז שרי
הסמ״ע שכתב שעוברים מדאורייתא נכונים וליתא לתמיהת
להפציר ולפייס את הבעלים שימכור לו את ביתו או כליו,
הבאה״ט .אולם עדיין דברי הסמ״ע צ״ע לענ״ד ,דהוא סותר
ואם אומר רוצה אני ליכא שוב לא תחמוד ,וכ״כ התוס׳ סנהדרין
עצמו ממש״כ בסי׳ ל״ד ,דאיתא התם בשו״ע סעי׳ י״ג דהחמסנים
כ״ה ע״ב ,אבל דעת הרמב״ם פ״א מהל׳ גזילה דאפילו אם
והם הלוקחים קרקע או מטלטלים שלא ברצון הבעלים ,אע״פ
בו
אומר רוצה אני ,הואיל שבא לידו ע״י הפצרה ובקשה יש
שנותנים הדמים הרי פסולים לעדות ,וכתב ע״ז הסמ״ע בס״ק
כאן
לאו דלא תחמוד ,וכ״פ בשו״ע סי׳ שנ״ט סעי׳ י׳ וכמש״כ
ל״ב ד״ה שלא ברצון הבעלים ,וז״ל אע״פ שנותנים הדמים ,פי'
לעדות
הרב( ,מה) ומ״מ אין לו דין גזלן לפסול מדאורייתא
וכל הנותנים דמים אינם עוברים בלאו דלא תחמוד ,כי לא תחמוד
ככקשה
ולשבועה ,דלא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע :מה)
בלא דמי משמע ,וכן האמת כן כתבו התוס׳ ,ואינם גוזלים בכח
אם
לשאלו
ממנו .נראה דדוקא ע״י בקשה אסור ,אבל רשאי
אלא משתדלים מהבעלים עד דיהבי להו בלא דמים עכ״ל ,הנה
מה שכתב לבאר כן דברי השו״ע ודאי ליתא ,דהרי נתבאר לעיל
דדעת השו״ע בסי׳ שנ״ט סעי׳ ט׳ דגם כשנותן לו דמים יש בו לאו דלא תחמוד מן התורה ,וכמש״ב הסמ״ע עצמו שם ס״ק י״ד
ודבריו צע״ג ,ומה שהביא שם הסמ״ע דכ״כ התוס׳ וכו׳ ,אף שנכון דכן הוא דעת התוספות כדלקמן ,אבל הרי דעת השו״ע הוא
כדעת הרמב״ם וסייעתו ,והם ס״ל דאפילו אס נותן דמים ונתרצה המוכר יש בו לא תחמוד וכדנתבאר לעיל ,שו״ר שהתומים כבר
השיג עליו שם כנ״ל .ודע עוד דשיטת התום׳ בסנהדרין כ״ה ע״ב ד״ה מעיקרא ,דהא דאיתא בב״מ דף ה׳ ע״ב דלא תחמוד לאינשי
בלא דמי -משמע להו ,דהכונה היא דכן הוא האמת ,עכ״פ היכא דמפייסים את הבעלים ,ואם הם אומרים רוצה אני לא עוברים על
לא תחמוד ,ושיטה זו לאו יחידאה היא ,אלא גם הראב״ד פ״א הל׳ ט׳ מהל׳ גזילה ס״ל כן ,וע״ש במ״מ דשיטת הראב״ד נכונה
יותר ע״ש ,וכן היא דעת הסמ״ג ל״ת קנ״ח ,אולם למעשה אין לנו אלא פסקו של השו״ע שפסק לדינא כדעת הרמב״ם .אמנם היה
נלענ״ד לומר דאיסור י*א תחמוד היינו דוקא היכא שהוא מתאוה וחומד חפץ מסוים ,דמוצא חן בעיניו וחומד אותו ורוצה דוקא
אותו דבר עצמו ,אבל אם הוא חפץ לקנות איזה דבר באופן כללי ,והוא נמצא אצל חבירו ואינו חומד דוקא דבר ההוא ,אלא רוצה
לקנות באופן כללי מין דבר זה ,בזה ליכא איסור ,וכגון אם רוצה לקנות לעצמו סוס לרכוב עליו ,שרי לבקש ולהפציר בחבירו
שימכור לו סוס מסוסיו או שור משוריו ,שהרי בזה אינו חומד דוקא אותו סוס או שור ,רק רוצה לקנות לעצמו סתם סוס לצורך
רכיבה או שור לחרישה ,ואינו חומד דוקא שור או סוס מסוים ,לפיכך בענין זה ליכא לא תחמוד ,ואף דכתיב וכל אשר לרעך ,מ״מ
הכונה היא להוסיף על הפרטים שנפרטו לעיל ,אבל מ״מ גם וכל אשר לרעך הוא דוקא באופן זה שכתבנו ואף שלא מצאתי דבר
זה מפורש בפוסקים מ״מ אפשר דבצירוף שיטת הראב״ד והתום׳ והסמ״ג דלעיל דס״ל דאם המוכר מוכר מרצונו ליכא לא תחמוד,
אפשר דיש לסמוך ע״ז ,וכעי״ז ראיתי בשו״ת ארץ צבי סי׳ ד׳ שהביא בשם בעל אמרי אמת זצ״ל ,והסכים עמו דאיסור חימוד הוא
רק בחפץ שאינו מצוי ע״ש:
* או בבקשה ממנו .נלענ״ד דדוקא ע״י בקשה אסור ,אבל רשאי לשאול אותו אם הוא מוכן למכור כליו או ביתו ,דאף שה:
דברים שאינם ידועים לו שהם עומדים להמכר ,מ״מ לפעמים בדעת הבעלים למכרם אם יהיה לו קונה ,ולכן י״ל דמה שכתב
הרמב״ם פ״א מהל׳ גזילה הל׳ י״ב ,והעתיקו כאן הרב "או בבקשה" הכונה היא ע״י בקשה דוקא ,והחידוש הוא שא״צ דוקא
להפציר ממש ,אלא ה״ה ע״י בקשה יש בו לא תחמוד ,אבל בפחות מבקשה דהיינו בשאלה בלבד ליכא שום איסור ,ולא זו בלבד
אלא דלולי דמסתפינא היה אפשר לומר דגם ע״י בקשה אין לאסור אלא היכא שהוא ע״י ריבוי בקשה או בקשה שהיא כהפצרד
כדלקמן ,דהנה הרמב״ם (פ״א מהל׳ גזלה הל׳ ט׳) כתב "והכביד עליו ברעים" "והפציר בו" ושם בהלכה י״א "והפציר ברעים"
ובהל׳ י״ב "בהפצר שהפציר בבעלים" ,ובספר המצות (מצוה רס״ה) "לעשות תחבולה" כדי לקנות וכו׳ ,מזהיר "מהערים" עד שנקה
וכו׳ ,ושם במצוה רס״ו מחלות פניו "ולהכביד עליו" וכו׳" ,הכביד עליו והערים" ,מכל לשונות הנ״ל משמע דהאיסור הוא דוקא
הכבדה הפצרה והערמה ,ולשון הפצרה ודאי יותר הוא מבקשה וכדמצינו נמי (בראשית ל״ג י״א) דכתיב קח נא את ברכתי
ויפצר בו ויקה ,דמשמע שהבקשה לא פעלה שיקה רק אחר ההפצרה ,וראה לשון הרב סי׳ ב׳ סעי׳ י״ד ודו״ק ,ועל כן יש לפ־ש
דמה שכתב הרמב״ם בהל׳ י״ב או "בבקשה" כונתו ע״י ריבוי •בקשה או סוג בקשה שהיא כהפצרה (ועיין כתובות דף נ״ג ע״א
אמר ליה מעלאי דידי היינו עשייה ע״ש) אבל ע״י סתם בקשה אפשר דשרי .אך למעשה צע״ג אם יש לסמוך ע״ז דהנה הרמב":

שער הציון
(מג) עיין ב״ח סי׳ שנ״ט דכ״ה שיטת הרמב״ס ,ובמנחת פחים כמב דבזוה״ק פ׳ ואתחנן מבואר נמי כהרמב״ס ודלא כסמ״ג דס״ל דגס לא הרריה
(מד) כ״ה דעת השמ״ג ל״ת קנ״ח ,וע״ע דעת הראב״ד פ״א מהל׳ גדלה הל׳ ט׳ ,דאין לאו דלא תחמוד רק בקנה
אינו עובר רק ע״י מעשה.
(מה) סמ״ע סי׳ שנ״ט ס״ק י״ד ,בית שמואל סי׳ כ״ח ס״ק •. :
בע״כ ולא אמרו הנעלים רוצים אנו ,וע״ש במ״מ ונתועפות ראס סי׳ קט״ו.

קח

שו״ע הרב

חושן משפט

סימן ז׳ דיני גזילה וגניבה

ע״& ו « cמ״ע מי) על הגוזל *!י] להחזיר הגזלה עצמה אם היא בקינה ולא נשתנית שנאמר
־ג ’״?
והשיב את הגזלה אשר גזל וה״ה לגנב ואינו יוצא י״ח בנתינת דמים ״ [יא] מה) ואפי׳
אם כבר 1יכ] נתייאשו הבעלים אבל אם אבדה 1יג] או שנשתנית מט) שינוי שאינו חוזר לברייתו ;) יוצא
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ביאורים

אמרי יעקב

וכן הטור סי׳ שנ״ט עשו שתי בבות בדין דלא תחמוד ,דברישא
כתבו כל החומד עבדו או ביתו של חבירו ,או כל דבר שאפשר
שיקחנו ממנו והרבה עליו רעים והפציר בו עד שלקחו ,ה״ז
עובר בלא תחמוד ,ובסיפא כתבו בבא נוספת ,כל המתאוה ביתו
או אשתו וכו׳ .ובפרישה שם ס״ק י׳ כתב וז״ל ,דברישא נקט
ג״כ ביתו ,י״ל דמיירי במוכר שיש לו בתים הרבה ,ואפשר לקנות
ממנו בקלות ,אבל בסיפא מיירי באין לו בתים הרבה ,וכן אינך
הם דברים הצריכים לו וכו׳ ע״ש ,ומשמע לכאורה דאף שא׳׳צ
לבקש ממנו אלא יוכל לקנות בקלות נמי איכא לא תחמוד דלא
כדברינו הנ״ל ,אבל המעיין יראה דלק״מ ,וכונת הפרישה הוא
דבהשוואה לגבי סיפא שמיירי שיש לו בית אחד ,או לגבי אשתו
שהוא ודאי דבר קשה מאד להשיג מחבירו ,וע״ז כתב דברישא
מיירי שיש לו כמה בתים וקל לקנות ,ור״ל שא״צ כ״כ הרבה
תחבולות ,משא״ב בסיפא מיירי שקשה להשיג אבל ודאי שגם
ברישא מיירי דצריך לכה״פ בקשה והשתדלות ,ועכצ״ל כן שהרי
גם שם ברישא כתב הרמב״ם והטור "והרבה עליו רעים והפציר
בו" עד שלקחו עכ״ל ,הרי מבואר דאף ברישא שהוא קל לקחתו,
_ _____מ״מ צריך לזה הפצרה ודו״ק___________ :
* להחזיר הגזלה .כתב הרמ״א סי׳ שע״ה סעי׳ ז׳ ,ראובן
שהיה לו בית רעוע ,ויצא מן העיר ובא שמעון ודר בו ,והוציא
הוצאות להציל הבית מן הנפילה וסיידו וכיירו ,כל מה שהיה
לצורך שלא יפול צריך ראובן להחזיר לשמעון ,אבל א״צ ליתן
לו מה שסיידו וכיירו ,כי יוכל לומר איני צריך לזה עכ״ל,
ולכאורה יש להקשות דמאי שנא זה מדין הש״ס ב״מ ק״א דהיורד
לתוך שדה חבירו ונפסק שם בשו״ע סעי׳ א׳ ,דאפילו בשדה

הוא מוכן למכרו ,גם אם זה חפץ מחפצי ביתו שאינם עומדים
למכירה( ,האם בדברים העומדים למכירה ,או אפילו ספק שעומדים ,
למכירה ,פשוט שמותר ,וע״ע מה שכתבנו בביאורים):

[ו

מו) מצות

עשה .ולכן אין לוקין על לאוירגזילה( ,מס"שהרי הכתוב נתקו
לעשה שאם גזל חייב להחזיר ,שנאמר והשיב את הגזלה אשר
גזל ,ואם מקיים את העשה יעקור את הלאו ,ולא («ז) יעבור
מז) על הגוזל .ואם מת והוריש הגזילה לבניו
למפרע:
(מח) הוי כאלו אביהם קיים ,שאם הגזלה בעין ולא נשתנית
הרי צריכים להחזירה אפילו נתיאשו הבעלים :מה) ואפילו
אם כבר נתייאשו הבעלים .לפי שביאוש לבד אין הגזלה
יוצאה מרשות בעליה להיות נקנית להגזלן שיהא ברשותו,
ורק אם נמכר אחר היאוש לאחר ,או ניתן לו במתנה ,אז הוא
נקנה ביאוש ושינוי רשות ,כדלקמן סעי׳ י״א ע״ש ,ואם יש
עם היאוש שינוי השם ,אפילו אם זה חוזר לברייתו (מט) י״א
מט) שינוי שאינו חוזר
שקונה וא״צ להחזיר אלא דמיה:
לברייתו .כגון אם (נ) גזל עצים ושיפן וקצצן ,או חקק בהם
או עשה כלים ,או גזל צמר (נא) וצבעו ,או עשאו לבדים ,או
אבנים וסתתן או מעות והתיכן ,כל אלו הוי שינוי שאינו חוזר
לברייתן ,שאם יעשה מעות אחרות פנים חדשות הן ,וכן כל
כיוצא בהן ,ואין נקרא שינוי אא׳׳כ נשתנה שם הגזילה מכח
השינוי <רמ״א סי׳ ש״ס סעי׳ ו׳) ,ולכן אם גזל קורות גדולות
ועשאן קטנות לא קנה( ,נ ורק אם קצצן ללוחות שנשתנה
שמם( ,נג) אבל הגוזל עצים וחיברם במסמרים ועשה מהם
תיבה ,אף שנשתנה שמם מעצים לתיבה ,אין זה שינוי ,שהרי
אפשר לפורקן וחוזרים להיות קרשים כמו שהיו ,וכן כל כיוצא
בזה ,וע״ע בשו״ע סי׳ ש״ס עוד כמה פרטים ודוגמאות :נ) יוצא ידי חובתו בנתינת דמיה .דבר זה ילפינן מדכתיב והשיב
את הגזלה "אשר גזל"( ,נד) דדוקא אם הגזלה היא כאשר גזלה ,אז צריך להחזירה בעינה ,אבל אם נשתנית שינוי שאינו חוזר
לכמו שהיתה ,כבר קנאה הגנב בשינוי ואין עליו אלא חוב דמי שויה כמו שהיתה בשעת הגזילה< ,כה) ואפילו אם לא נתייאשו
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שער הציון

׳

(מז) ועיין מנ״ח מצוה ק״ל ס״ק ו׳,
(מו) רמב״ס ריש פ״א דהל׳ גזלה.
(מט) שו״ע סי׳ שנ״ג סעי׳ ב׳ ,וע״ש ברעק״א שהביא דנעל המאור
ז׳.
(נב) שו״ע סי׳ ש״ס סעי׳
(נא) ודוקא בצבע שאינו יכול להעבירו (ש״ן).
(כה) עיין סי׳
ס״ק ב׳.

(מח) שו״ע סי׳ שס״א סעי׳
וע׳ אמ״י סי׳ י״נ ס״ק כ״ש.
(נ) שו״ע סי׳ ש״ס סעי׳ ו׳.
והרמב״ן חולקים ע״ז ע״ש.
(נד) סמ״ע ש״ס
(גג) שו״ע סי׳ ש״ס סעי׳ ה׳.
ט׳.
ש״ס סעי׳ ה׳.

ליקוטים
סי׳ נ׳ הרבה פרטים בענק לא תחמוד) :ו [י] להחזיר הגזלה.
גם בגזל עכו״ם [טו] חייב בהשבה עב״פ מדרבנן .ואם גזל קורה
ובנאה בבנין הואיל ולא נשתנית[ ,טז] מדין תורה צריך להרום כל
הבנק להחזיר הקורה לבעלים ,אבל חכמים תקנו מפני תקנת השבים
שיהיה נותן את דמיה ולא יצטרך להרוס הבנק ,ואם גזל קורה
ועשה מזה סוכה ובא בעל הקורה ותובעה בתוך החג ,נותן לו את
דמיה ,אף דהסוכה הוא בנין ארעי ,מ״מ המצוה קובעה כל ז׳ ימי
החג לעשותה כבנין קבוע ,אבל אחר החג הואיל ולא נשתנה ולא
בנאה בטיט צריך להחזיר את הקורה עצמה .ואם גזל קרקע ובנה
עליה בנינים ,אפילו הם גדולים צריך לסתור הכל ולהשיב הקרקע

לבעלים ,דלא עשו תקנת השבים בקרקע[ ,יז] ואם לא נעשה הדבר
מדעתו רק הבנאים גזלו ובנו על חלק מקרקע ששייך לחבירו ,נחלקו
הפוסקים אי עשו בזה תקנת השבים[ :יא] ואפילו אם כבר
נתיאשו הבעלים .ומ״מ אם נשבח הגזלה ביד הגזלן קנה אותו,
[יח] וכשמחזיר לו הגזלה שמין לו השבח ונוטל מן הנגזל ,ניט] ונחלקו
הפוסקים אם דק זה אמור דוקא אחר יאוש או אפילו קודם יאוש:
[יב] נתייאשו הבעלים .אין נקרא שינוי רשות (ראה אמ״י
ד״ה ואפילו) [כ] אלא במוכר או נותן ,אבל אם מת והורישוהו
לבניו לא ,דרשות יורש לאו כרשות לוקח דמי ,דברא ברעה דאבוה
הוא[ :יג] או שנשתנית .גזל לולב ושיפהו [כא] כשר ,דקנייה

מקורות
נטו] רמב״ם פ״א הל׳ ב׳ מגזילה ,שו״ח נוב״י קמא יו״ד סי׳ פ״א ושס נסחפק בדעח הרמב״ס אס החיוב להחזיר הוא מן המורה או רק מדרבנן ,ועיין שו״ח
ביח אפרים או״ח סי׳ ל״ז וביד אפרים או״ח סי׳ חקפ״ו ,ובשו״ח ביס שלמה חו״מ סי׳ קכ״ג סוד״ה וכל .וראה שו״ת חוח יאיר סי׳ ע״ט ושס דן לגבי גר
שגנב בגויוחו אם חייב במצוח השבה ע״ש מש״כ ,וע״ע נמיבות סי׳ שמ״ח ,וסי׳ קצ״ד ,שו״מ מהד״ח סי׳ קכ״ח ,קל״ב ,שו״ח חח״ס או״ח סי׳ ס״ב ,לבושי
[יז] ע״ש בפ״ת פליגחח המבי״ט והמל״מ יעיד.
[טז] שו״ע סי׳ ש״ס סעיף א׳ ,רמ״א שס.
מרדכי חו״מ ח״ד סי׳ י״ד ,מהר״ש ענגיל ח״ז סי׳ א׳.
[כא] או״ח סי׳ חרמ״ט סעי׳ א׳ ובמ״ב שס.
[כ] שו״ע סי׳ שנ״ג סעי׳ ד׳.
ניח] שו״ע סי׳ שס״ג סעי׳ א /ניט] ע״ש בש״ן ס״ק ג׳.

?mob

מערכת הלמד כלל קכט קל
תצא וכו׳ עי״ש מוכח דלויתן דג טהור הוא דאס הוא דג טמא מאי
קשיא ליה על השחיטה דבהמות טפי מגוף אכילת הלויתן דאם
אכילת דכר טמא הותרה לעתיד לא נפלאת היא שתהיה הנחירה
ניתרת אלא וראי דלויתן טהור הוא ומשום הכי לא קשיא ליה אלא
משחיטה דבהמות שוב גדפם חלק ד׳ מהפסגה וראיתי מה שהאריך
בזה הגאבד״ק הארישן יצ״ו בצל  50עי״ש דברים נחמדים:
תחמוד דאמרינן בש״ס דבלא דמי משמע לאינשי
;ם הוא כן באמת עיין להגאון מנחת חינוך
בפרשת יתרו מצוה ל״ח (בד״ה והנה לאו הזה) שהביא דברי התוספות
בסנהדרין ד׳ כ״ה ד״ה מעיקרא שכתבו לתירוץ ראשון שכן הוא
האמת ושמרן כסף משנה בפרק יו״ד מהלכות מדות כתב כן לדעת
הרמב״ס וכתב על דבריו ובאמת דעת הרמב״ס מפורשת דאף בדיהיב
דמי עובר רק שאיט נפסל לערות אלא מדרבנן משום דלא משמע
לאינשי איסורא בדיהיב דמי עכ״ל !וכדבריו כתב מרן מוהרימ״ט
בחידושיו לקידושין על הרי״ף ות״ק בפרק קמא (בד״ה וראיתי
להרמב״ס) שדברי מרן כסף משנה תמוהים וכו׳ ולא ירע מאי קא
קשיא ליה ברברי הרמב״ם שבהלכות עדות (שמפני זה הוצרך לזמר
כן בדעתו) דהא ודאי מדאורייתא גס ביהיב דמי עובר בלאו אלא
שאינם פסולים לעדות מן התורה מפני שהם שוגבים או מוטע־ם
דלא נאמר הלאו דלא תחמוד אלא בדלא יהיב דמי זכו׳ וכן העיד
רביט החינוך שם במציה ל״ח בדעת הרמב״ם שכתב וז״ל שלא
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דבריהם) ובכסף משנת הלכות עדות הנ״ל במה שמייחס להרמב״ם
והטור דסברי דבאמת אינו עובר כלא תחמוד בדיהיב דמי דזה לא
יתכן וכו׳ אלא דעתם היא דעובר גס בדיהיב דמי רק שאינו פסול
מן התורה משום שהוא שוגג וסובר דאינו אלא בדלא יהיב דמי
ומצא שכבר קדמוהו בקושיא זו הרבנים לחם משנה בסוף פרק
עשירי מהלכות עדות ותפארת שמזאל ומגילת ספר לאדן קנ״ח
וקרבן חגיגה בר׳ ח׳ ואשיקו בטעם הרמב״ם והעור דמאי דפסולים
מדרבנן הוא משום דטעו וכו׳ עי״ש שייחס לזה דעת הרב הלבוש
בסי׳ שנ״ט סעיף ט׳ שכתב שאינו עובר על לאו זה דאורייתא אלא
מדרבנן וכו׳ (ולדעתי הקצרה דחוק מאד פירושו בדברי הרב הלבוש
כמו שיראה הרואה) עכנראה מכולם נעלמו דברי הרב מהרימ״ט
שהבאתי למעלה _,גס לא ראו בסמ״ג לאיין קנ״ח שהביא מה שאמרו
בפרק קמא דמציעא ד׳ ה׳ לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו
וכתב שפירשו רבינו משה ורביט אליעזר ממין דאינו חשוד על לא
תחמוד לפי דעתו ואף על פי שעיקר לא תחמוד בדמים וסיים
הסמ״ג על זה ח״ל לפירוש זה משמע אף על פי שנתן לו דמים
יקרים הרי זה עובר בלא תחמוד עכ״ל^זה לשון הרא״ם בספר
היראים בעמוד הדינים סי׳ נד״ר צוה הקדוש ברוך הוא לא תחמוד
וכו׳ וחימוד נקרא שלוקח דבר בעל כרחו מחמת שחמד אותו בא
עליו בעקיפין שלא כדין זטתן דמיו יבל חומד במחשבה בלא
מעשה לא נקרא חימור וכו׳ ועל אונם כזה אמרינן בפרק קנוא

לה :ת במחשבתיט לעשות תחבולה לקחת לנו מה שהוא לזולתיט דמציעא לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו פירוש ואינו כי
מאחינו שנאמר לא תחמוד בית רעך זכו׳ ואפילו נתן דמים לחברו אס דמים אלמא חומד לוקח בעל כרתו של חברו ענ״ל_1וראיתי
על החפץ עובר על לאו דלא תחמוד שאין לאו זה נתקן בנתינת להרב באר היטב בסי׳ שנ״ט סק״ו שכתב על דברי הסמ״ע שס
הדמים כל זמן שדרך הכרח לקחו ממנו כן הוא הפירוש אמיתי שדבריו תמוהים דודאי אינו עובר בדיהיב דמי אלא מדרבנן דהרי
לרטט ז״ל עכ״ל ומשמע שכונתו היא על הרמב״ם אלמא סבירא זה חמסן ועיין לעיל סי׳ ל״ר סעיף יו״ר וכו' עי״ש ובמחילת כבוד
ליה בדעת הרמב״ם דאף בדיהיב דמי איתיה ללאו זה וכדכתב הרב תורתו דברי עצמו תמוהים דודאי משמעות דברי מרן בסעיף יו״ר
מהרימ״ט לדעתו ודברי הרמב״ם בספר המצות לא תעשה רם״ה (הרי זה עובר בלא תחמוד) הוא שעובר מן התורה ואף שנמצא
מכוונים לדברי החינוך וז״ל הזהירנו מהשיס מחשבתנו לעשות בכמת מקומות לשון עובר בלאו דהיינו מדרבנן לא שבכל מקום הוא
תחבולה כרי לקנות מה שברשות זולתט מאחינו והוא אומרו לא כן ובענק זה דמשמע ליה להסמ״ע דברים כפשטן דעובר בלא
תחמוד בית רעך ולשק מכילתא לא תחמוד יכיל אפילו חומד ברטר,,,.תחמוד מדאורייתא איך יתכן לימר שדברי תמוהים זכו׳ ומה שציין
תלמוד לומר לא תחמוד כסף וזהב מה להלן עד שימשה מעשהלסי' ל״ר היינו ששם כתב מרן דחמסן פסול לעדית מדרבנן וכבר
אף כאן עד שיעשה מעשה הנה יתבאר לך כי זה הלאו הזהיר פירשו שהפיסוצ בלבד הוא מדרבנן משוס דטועה וכו׳ אבל עובר
מהערים עד שגקח לעצמט הדבר שאנחנו חומדים אותו ממון אחינו הוא בלאו בלא תחמוד מן התורה (ועיין לקמן בד״ה אחר זמן):
ואפילו לקנותו ולתת בו דמים הנה מי שיעשהו עובר מל לא תחמוד
למרת דשלמים וכן רבים נקטי דעובר בלא תחמוד אף
בדיהיב דמי ואי! לתמוה על הגאון מנחת חינוך שלא הזכיר
עכ״ל ומבואר בדבריו שאף בנותן דמים עובר על הלאו ואיט סובר
מדברי הגאונים מוהרימ״ט וחומים הנז״ל שכבר כתב שאין להאריך
כתירוץ הראשון שבתוספות הנ״ל:
משפט סי׳ ל״ר סעיף י״ג שכתב מרן בכלל הפסולים בזה שכבר האריכו הפוסקים ,אמנם חמיה לי על הגאון מוהרד״ח
’ לעדות מדבריהם את החמסנים שהם הלוקחים קרקע בספר נדיב לב ח״ב 3ח״מ סי׳ כ׳ (בד״ה תשובה) שאחר שכתב
או מטלמלין שלא ברצון הבעלים אף שנותנים הדמים וכו׳ כסב שהתוספות בפרק קמא דבבא מציעא ובסנהדרין דף כ״ה כתבו
שם הרב הסמ״ע שמה שאינם פסול־ם מ! התורה הוא משוס דלא שכן הוא האמת ושכן נראה דעת הנמוקי יוסף כמו שכתב הרב
תחמוד הייט בלא דמי כמו שכתבו התוספות שכן הוא האמת ותמה כנסת הגדולה בח״מ סי׳ ל״ד פייס לנדונו וז״ל ומעולם לא שמענו
עליו הגאון בתומים ס״ק י״ג שדבריו הם היפך דברי השלחן ערוך ולא ראינו להעניש לשוס אדם אס לקח בית או חנות שחברו דר
לקמן סי׳ טש״ן סעיף יו״ר והיפך דברי עצמו שם בס״ק י״ד בה כי אס אמרו בלא תחמוד גמור דקנין דבלא דמי משמע להו
•מסיק דברי הסמ״ע שבסי׳ ל״ר בצריך עיון וגס על מרן כסף ומשוס הכי קיל איסורו והוי מדבריהם כל שכן בשכירות דאף
משנה הנ״ל תמה שהרי בדברי הרמב״ס בראשון מהלכות גולה איסור דדבריהס ליכא עכ״לע־מי פומא ומר דנקיט הכי לדינא
מבואר דאפילו המרבה רעים על חברו למכור לו בדמים עובר דלא תחמוד כי יהיב דמי ליכא איסורא אלא מדרבנן אף דבתח־לת
בלא תחמיד ומסיק בצריך עיון ובהשגתז על שמ״ע כבר קדמו התשובה כשהביא מה שכתבו התוספות שכן הוא האמת ושכתב הרב
הרב בית שמואל באבן העזר סי׳ כ״א ס״ק ב כמו שכתב (הרב כנסת הגדולה שכן נראה דעת הנימוק״י סייס ואמר נמצא דאפילו
פתחי תשובה שם) שדחה דברי הסמ״ע בסי׳ ל״ד על פי דברי בחמדת הקניה איכא מאן דסבר ראיט עובר אי יהיב דמי וכו׳ רמשמע
הש״ע בסי׳ שנ״ט ושקיל וטרי שם על דברי מרן הבית יוסף חשן מזה דאיכא מאן דסבר הוא ראמר ולא שהדק כן וגס בתחילת
משפט סי׳ ל״ד והביא שגם הטור בסי׳ שנ״ט הביא דברי הרמב״ם התשובה כתב דלא אסר רחמנא אלא במכר וכו׳ שחומד ומפציר
דהלכוס גזילה דעובר על לא תחמוד אף כשנותן דמים ומה שאין בו לקנותו וט׳ דמתבאר דבריהיב דמי סבירא ליה דאיכא לאו
פ סולו אלא מדרבנן היא משוס שהוא טועה דלא תחמוד אינו אלא דלא תחמוד מכל מקים ממה שכתב אחר כך ומעילם לא שמענו
בלא דמים אבל אין האמת כן אלא גם בלא דמים עובר על לא
זכו׳ הוכיח סופו דנקיט הכי שאם לא כן אזרא ליה הקל וחומר
תחמוד ובסתירת דברי הסמ״ע מסימן ל״ד לסי׳ שנ״ט ס״ק י״ד ללמוד דבשכירות אף איסורא דרבנן ליכא ומת טעם קאמר על
ציין הרב חשק שלמה בסי׳ ל״ד אות ל״א שעמד בזה הרב בית מה שלא הענישו מעולם על זה הרי אם הרין הוא דבקנין גמור
איכא איסורא דאורייתא איכא למימר רבשכירות נחתינן דרגא
יעקב בסי׳ ע״ד:
הרב מטה שמעון בסי' ל״ד הגהת בית יוסף אות ל׳ תמה על ואיכא מיהא איסירא דרבנן אלא ודאי מוכח שאף שכתב בתחילה
מק בבית יוסף סי׳ ל״ד סעיף י״ח (ד״ה העובר על גזל של בלשון איכא מאן רסבר וכו׳ לאו למימרא דלא קיימא לן הכי
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והוכיח מפו «ל ממילתו דנקיט נמי היי ואס כאמת לכך נחנוק שכתבו התוספות שק הוא האמת אינו בכין לדעתי הקצרה
כדבריו הללו מלבד מה שקשו דבריו מרישיה לסיפא עוד זאת יש במחילת כבוד גאוט והנה אמת שנזדמן לידי ספר נחלת בנימ
לתמוה על דבריו הללו איך גדול שכמותו נעלם ממט נל האמור וראיתי להרב במצוה ל״ח רך נ״ו ע״א שנתב דלא תחמון
למעלה דמסקנס רכק קדשי הנז״ל היא דאך ביהיב דמי אינא בלא דמי משמע וכן הוא האמת כמי שנתט הפוסקים אך אי
איסורא דאורייתא ולא אמרו הרמב״ם והטור שהיא מדבריהם אלא
נראה לעטות דעתי בן:
על הפיסול לעדות שזה אינו אלא מדכריהס משום דמעו ושכרי
היה לו להרב נדיב לב להביא חבר לסברת התוספת
דלא תחמוד כלא דמי הוא אבל לקישמא איסורא דאורייתא איכא
שכן הוא האמת את הרב הסמ״ג בלאוין סי׳ קנ״י
דלאי דלא תחמוד גס בדיהיב דמי הוא וצריך לדחוק נכונתו שכתב על הפירוש שהביא בשם רבינו משה והרא״ם כגז״ל (בד״5
דמסכרת מאן דאמר דניהיב דמי ליכא אלא איסורא דרככן דמשמע גם הרב) וקשה לפירוש זר שהרי בפרק זה בורר דך כ״ה אומה
דזה דוקא בלוקח התפן לגמרי אבל בשכירות ליכא אך איסורא דחמסן שטחן דמים אינו פסול אלא מדברי סופרים ויש לפרש בלי
דרבנן שמעיק לרטותא דפליגי «ל הך סברא וסברי דבדיהיב דמי משמע להו ובן האמת עכ״ל הרי דנקיט שכן האמת דלי
רמי במי איכא איסורא דאורייתא דמודו מיהא דבשכירות לינא תחמוד הוא בלא דמי גם רביט שמשק בספר הכריתות שער ג
איסורא כלל דהא בהא לא שמעיק להו דפליגי ולא מסתברא ליה סי ,קמ״ר כתב ק וז״ל מציט לשק משמע להו וכךהלכסא בבס
למימר דהא בהא תליא ולעולם שדעתו היא דנקטיק כהאומרים מציעא דך ה ,לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמט להו וכן האמי
דגם ביהיב דמי איכא איסורא דאורייתא:
 ...ומשמע להו ריצה לומר ואם כן אין העולם טועים בזה ואינה
שכתב בשם הרב מסס הגדולה שנראה שק דעת הכמק״י חשודים על ממק בכך כי יודעים שאינם פושעים עכ״ל והרו
שבאמת הוא כן דלא תחמוד הוא בלא דמי לפי הנראה מגילת ספר בחלק לאוין סי׳ קנ״ח בדך פ״ג ע״א ומ״ב כתו
מנתו לדבריו שבסי ,ל״ר בהגהת ביס יוסך אות ט״ן והמעיין שם להכריח כסברת הסח״ג והביא מה שכתב הרב מוהר״ו
יראה שלא החליט לומר שק נראה דעת רביט הנמקיי והוא ששם אייזינשטיין בנונת דברי הרמב״ם וכתב על דבריו שלא יתכן לפר;
הביא שהתוספות שכתט דבלא רמי משמע להו וק האמת כתבו בדברי הרמנ״ס שסובר דאפילו בדמים הזהיר הכתוב לא תחמוו
עוד סירת שני ולפי אותו התירוץ משמע דאפילו בדיהיב דמי פסול עי״ש דב״ק והרב יד מלאכי בכלל שמ״ז (בד״ה אמנם) נקיש
מדאורייתא ועל זה בחב אבל מדברי הרב הנמק״י נראה דאך בפשיטות שכן הוא האמת דלא תחמוד איט אלא בדלא יהיב דיו
לתירק זה ממסן פסול מררבק וכתב בטעם הדבר ומיהו גזל כמו שכתבו התוספות בפרק זה טרר וכו ,והכריתות (הנ״ל) וכה
גמיר לא הוי למיפסלינהו מדאורייתא משוס דלא משמע להו לאינשי וכסך משנה בעשירי מהלכות עדות ובית יוסך סי׳־ ל״ד שי״ל
איסור כולי האי כיון דיהיב דמי עכ״ל ודבריו אלה אפשר לפרשם וסמ״ע שם ס״ק ל״ב עכ״ל וחידוש הוא לעושר בקיאותו שלצ
בתרי אנפי אפשר לפרשם דאפילו הכי לא פסילי אלא מדרבנן זכר מכל אשר דברו רבני האחרונים שהבאתי למעלה שעל כ)
משוס דלא משמע להו לאינשי איסור וכן הוא האמת וכמו שכתבו פנים איט פשוט לומר שכן הוא האמת ומכל מקוס הרי ספל
התוספות ואפשר לפרשם דאך דלא תחמוד אפילו בדיהיב דמי הוא
;
כן בפשיטות:
מק דלא משמע לסו לאינשי לא פסילי דומיא דהנהו קבוראי דכיון
פני מבק בדק פ״ח ע״ד (בד״ה בא״ד) טל מה שכתב
דמעו לא פסילי ואיברא דלשק הגמרא דייק כדברי הנמק״י
התוספות דסנהדרק דך כ״ה ד״ה מעיקרא ומשמו
דאמריק ביק דחזו דקא חטפי גורו בהו רבנן דמשמע דמדרבק להו וק האמת הביא מה שכתב הגאון מהרש״א דהתוספות בפר!
פסלום דאי נמו שכתבתי נכונה ראשונה דמדאורייחא אך בדיהיב המטח דך ל׳ ע״ב ד״ה וחכמים אומרים ובאיזהו נשך דך ע״ן
דמי פתילי לא הוה ליה לש״ס למימר גזרו בהו רבק עכ״ד ד״ה שטר שיש בו לא כתט נן אלא כתבו כתירק בחרא דהכו
הכנסת הגדולה הרי שכתב שדברי הנמק״י אפשר לפרשם בתרי וכתב טל זה וק משמע מדברי התוספות דשילהי הכונס ועיי
אנפי וחרא מנייהו הוא דלא תחמוד איכא אך בדיהיב דמי ומובן להרב הלכה למשה בח״ב בד״ה וק פסקו כל הפוסקים ולי
דמה שנתב דלשק הגמרא דייק זט ,אמיקרא קאי על מה שכתב תחמוד גם בדמים איתיה אבל מדברי התוספות בפרק קמי
ולתירוץ שט של התוספות משמע רפסולים מן התורה וט׳ אבל דמציעא דך ה ,מ״ב נראה דסברי שנן הוא האמת וכן כת
בדברי הרב הנמק״י שסובר שפסולים מדרבנן אק לט הכרע אס בחידושי הלטת שם אבל לא ראיתי לשום אחד מהפוסקים דסבי
הוא משוס דסובר דאק לאו דלא תחמוד כדרב דמי או משום הכי אך דמרן נסך משנה בעשירי מהלכות עדות כתב כן ברעי
דמעו וסברי הכי לא פסילי אלא מדרבק ואחרי שבדברי הרב הרמב״ם נבר נצבו כמו נד ראשונים ואחרונים על דבריו שברא!
הנמק״י אין לט הכרח לומר ששובר שכן הוא האמת ועינינו שנעלמו ממנו דברי הרמב״ם בראשון מהלכות גזלה ועל הסמ״ן
הרואות דהרמב׳ם ורביט הטור לדעת רבנן קרישי הנ״ל והרב בסי׳ ל״ד שכתב כן כבר תמהו עליו האחרונים טכ״ל הנה מ
החיטך לדעת הרמב״ם (ומבואר ק בדבריו שבספי המצות לא שנתב שכן פסקו בל הפוסקים טגתו רוב ככל הפוסקים ולא כ
תעשה רס״ה כמו שכתבתי למעלה) והרב הסמ״ג לדעת ר״מ ממש דהח איכא סמ״ע וספר הכריתות דגהטי הכי באמת וגי
והרא״ם ורבותיט התוספות לאידך שטיא מברי ראיכא לא תחמוד ברברי הרב הגמוק״י צדד הרב כנסת הגדולה דנקיט הט כי
גם בדיהיב דמי וק מתבארת דעתם בסתם בסרק איזהו נשך דך שכתבתי דבריו למעלה (בד״ה ומה שכתב) וגס הוא עצמו לקמי
ע״ב ©ך ד״ה שטר וק משמע מדבריהם בפרק הכונס דך ס״ב דך פ״ט ע״א הביא דברי הרב כנסת הגדולה הנ״ל כיעויין ש
ד״ה חמם; מיסתברא וראי למימר דגם הרב הנמק״י סבירא ליה אלא ודאי טנתו דרוב הפוסקים קאמר דנקטי דאה ביהיב דג
הכי ורק שהפיסול לעדות הוא מדרבנן משום כיק דמעו וכו ,וק איכא לא תחמוד ועיק עוד לקמן (בד״ה וחידש) והגחק פרי מגדי
מתבאר מדברי הרב כגתס הגדולה שם (דאך בדיהיב דמי איכא
במשבצות סי׳ חר״ד סוך סק״א נסתפק אס דק חיחוד חמסן דיהי
לאו דלא תחמוד) במה שיישב דברי הרמב״ם רמה שנראה מדבריו דמי איתיה במצרי והניח בצריך עיק ומקום הספק הוא ן
דחמסן פסול מן התורה הייט בדאסרו ביה מעיקרא שעובר על ממעטינן מצרי מדכתיב רעך מוכח דסבירא ליה דבדיהיב דמי נו
לאו דלא קחמיד אך בדיהיב דמי ולבשוך כתב דפסול מדרבק נאמר הלאו דלא תחמוד דאק לומר דמתפקא ליס אם א©
בדלא אתרו ביה בפירוש והוא טועה בכך וט׳ מיץ שם הרי דנקיט מררבק נמו שאסרו בחומם דיהיב דמי בישראל דמהינא חי<
בדעת הרמב״ם דאיכא לאו דלא תחמוד גם בדיהיב דמי ונראה למימר הס אי פשיטא לן דרעך ממעט מצרי מן התורה ח
לי הדל שאס הרב כגסת הגדולה היה נזכר ט בפרק דברי הרמב״ם מקום להסתפק ק מדרבנן רבשלמא בישראל דמן התורה א©
והטור שבם ,,שנ״ט הנז״ל וכן וברי הראשונים שכתבתי למעלה ביה בדלא יהיב דמי א־כא למימר דרבנן אחמיר בדיהיב דמי נ!
דמבואר בדבריהם דסברי דאך בדיהיב דמי איכא לאו דלא ואי פשימא לן דרעך איט ממעט מצרי הא ודאי כל דתקק רב
תחמוד היה מחליט לפרש ק גם בדברי רטנו הנמוקי יוסך כעין דאורייתא חקון אלא ודאי עיקר ספקו הוא בזה אי רע
וגק מה שכתב הרב נדיב לב שנראה שדעת הגמק״י כמו דכמיב בקרא ממעש מצרי או לא ומדגקט ציור ספקו בחי©
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שדי חמי

מערכת הלמ״ד כלל קל

ימי

שמעינן דפשיטא ליה דקרא דלא חחמוד בדיהיב דמי
דיהיב
מיירי הן אמח שיש לעמוד על דבריו אם נאמר שספקו הוא אם
רעך מממנו מצרי שהרי בחלק אשל אברהם סי׳ קנ״ו (ד״ה
נסחפקחי) נראה דנקיט דרעך ממעט מצרי והביא ק בשם הרא״ם
בפרשת שמות (כ״א כ׳) ונסתפק בעבד מעויין שם ואם ירצה ה׳
יתבאר לקמן במערכת הרי״ש בס״ד:

ומצאתי

להגאון חתן סופר בשער המקנה דן» צ״ב ע״ג אות
מ״ו שהביא ספקו של הפרי מנדים וכתב על דבריו
ולפי המבואר בש״ס דחמסן דיהיב דמי אסור משום לא תחמוד
ובלא תחמוד כתיב רעך משמע דאיט עובר בשל נכרי וק ראיתי
בהמקנה בקונטרס אחרק סי׳ ס״ח סק״ב שהעלה דלא תחמוד
ליכא בנכרי עכ״ל מתבאר שהבק בדברי הפרי מנדים דספקו הוא
בדאורייתא (ועק בשדי חמד ח״א מערכת הגימ״ל כלל נ״ו ס״ק
ז״ך בשם שו״ת יד יוסף בזה) והגאון מוהרש״ש בשלחן ערוך שלי
בהלכות פסח סי׳ ת״מ בקונטרס אחרון ס״ק י״א כתב דהגוזל
את המצרי אם רוצה לשלם דמיו אק בו משום לא תגזול דכשטתן
דמים איט עובר בלא תגזול אלא משום לא תחמוד כדאמריק
בפרק קמא דמציעא דף ה׳ סוף ע״ב וכיק רגבי לא תחמוד כתיב
רעך אק איסור בשל מצרי עכ״ל והרי הוא כמטאר דנקיט
דבישראל ויהיב דמי איכא לא תחמוד (ועיין לקמן בד״ה ועל
מה שהבאתי):
זמן רב ראיתי בספר פני יצחק לידידי הרב הגאק מוהרי״ן
אבועלעפיא אבד״ק דמשק יצ״ו בחלק חמישי בהשמטות
דף פק״ד אות ל׳ שכתב וז״ל וכן החמסנים לא פסילי אלא מדרבנן
כיק שנותנים דמים ולא עברי על לא תחמוד אלא מדרבק כמו
שכתב מרן בחשן משפט סי׳ ל״ד סעיף ב׳ וכן כתב הרב באר
היטב בסי׳ שנ״ט סק״ו דמה שכתב מק שם סעיף יו״ר דעובר
על לאו דלא תחמוד פירושו מדרבנן ובהכי ניחא קושית הרב בית
שמואל סי׳ כ״ח סק״ב על דברי הסמ״ע בסי׳ ל״ר ממה שכתב
מרן בסי׳ שנ״ט וק הקשה הגאק החומים בסי׳ ל״ד ולפי דברי
הבאר היטב הנ״ל לא קשיא מידי וכמובן והרב מטה שמעון בסי׳
ל״ד הגהת בית יוסף ס״ק ל׳ כיוון לדעת הבאר היטב הנ״ל עכ״ל
ובמחילת כבוד תורתו דבריו תמוהים שמה שמיישב דברי הסמ״ע
על פי דברי הבאר היטב וערביה ערבא צריך שכבר כתבתי
למעלה (נד״ה נם הרב) מה שיש לתמוה על הרב באר היטב
בזה ועוד איני מבין איך יתכן ליישב דברי הסמ״ע על פי דברי
הבאר היטב בעוד שהסמ״ע כתב שם מפורש דהוא מדאורייתא
והבאר היטב לחלוק עליו הוא בא ואמר שאיט אלא מדרבנן וכיק
שדעת הסמ״ע שם בסי׳ שנ״ט הוא דאיכא לאו דאורייתא דמשמט
ליה דמה שכתבו הפוסקים דעובר אלא תחמוד הוא לאו ממש אם
כן שפיר מקשו עליה על מה שכתב בסי׳ ל״ר דאיט אלא מדרבנן
נם מה שנראה מדבריו שמרן בסי׳ ל״ד כתב מפורש שהוא מדרבנן
הוא חמוה דמק לא כתב מפורש כן אלא שהרב הסמ״ע הבין ק
מדבריו ועל זה חלקו עליו הבאים אחריו ואמרו שלא אמר מק
שהוא מדבריהם אלא מה שפסול לעדות כמו שכתבתי למעלה:

אחר

מה

שכתב שהרב ממה שמעון כיונה דעתו לדברי הרב באר
1
היטב הנה המעיין בגוף דברי הרב מטה שמעון יראה
שאף שמתחילת דבריו משמע שטנתו לומר דליכא אלא איסור
דרבנן מכל מקום מסוף דבריו מתבארת כונתו דלא על גוף האיסור
קאמר אלא על הפיסול לעדות הוא דסבירא ליה שהוא מדרבנן (אף
שלשונו מנומנם) והוא שאחר שכתב דהרמב״ס והטור שכתבו
דהחמסניס פסולים מדבריהם דאינו אלא איסור דרבנן דכיון דלא
ידע דעובר אלאו ליכא עליה איסורא דאורייתא סיים ח״ל וזה נראה
בונת הרב הלטש בסי׳ שנ״ט סעיף ט׳ שכתב הטפה וכו׳ שאינו
עובר על לאו דאורייתא אלא מדרבנן וט׳ כלומר דבכי האי גוונא
דטעה אינו עובר על לאו דאורייתא דאם היה הכי היה נפסל
מדאורייתא אלא טון דלא ידע לא עבר ורבנן הוא דאסרי עליה
ובסעיף שאחר זה דהייט בחימוד כתב דעובר בלאו דל״ת(דלא
מחמור) והוצרכתי לזה מפני שראיתי להסמ״ע שם בס״ק י״ד'
שהשיג טל מלבוש דמשמע ליה בדבריו דמה שנתב דאינו מוגר

על לאו דאורייתא
לומר דסבירא ליה
דעובר אלאו דלא
שאיט עובר אלאו
על לאו דאורייתא

ךסל
׳

כללים

שע

הייט דטון דיהיב דמי ליכא לאו וזה איך יתק
להלבוש הט מאחר דאחר סמוך לסעיף זה כתב
תחמוד אלא ודאי דמה שכתב בסעיף הקודם
דאורייתא כונסו לומר שאין עליו איסור מבירת
אלא רבנן הוא דפסלינהו ודו״ק עכ״ל והמעיין

יבחר :
מה שהבאתי למעלה (בד״ה ומצאתי) בשם הגאק מוהרש״ז
בשלחן ערוך שלו דאץ לא תחמוד גבי נכרי וט׳ ראיתי עתה

בספר דבר משה להגאון מוהר״ם תאומים בתניינא סי׳ צ״ח אות
יו״ד שכתב על דבריו מילסא דפשיטא ליה מבעיא ליה להרב פרי
מגדים בסי׳ חר״ד שכתב למאן דאמר גיל נכרי מן התורה חימוד
נכרי חמסן יהיב דמי צריך עיון בנכרי ולפוס ריהטא הדבר מוכח
מדאמרינן בחולין ד׳ ט״ל בההוא דיהיב זוזי לטבח ישראל חזינן אי
איגיש אלמא הוא דלא מצי מדחי ליה אסור ואי לא אמר ליה רישך
והר ופירש רש״י דמצי אמר ליה לא לטווחי שותפתיך והרי בלאו
הכי אף על גב דמעות קוטת מכל מקום יכול להחזיר לו מעות
בעל כרחו כיון דלא שייך לא תחמוד בנכרי ועל כרחין דגם זה
בנכרי אסור שוב מצאתי בספר המקנה בקונטרס אחרון להלטס
קידושין סי׳ כ״ח שנם הוא כסב ק דליתיה לאו דלא תחמוד בנכרי
ואצלי צריך עיק מגמרא הנ״ל עכ״ל ולפי דרכנו למדט דפשיטא
ליה טשראל דאיכא לאו בדלא יהיב דמי:

ובשו״ת

מחנה חיים ח״ב בחלק א״ח סי׳ ל״ב (בד״ה אך כל
זה) כתב הגאון מסברא דנפשיה דכיון דכתיב רעך
אין ענומ״ז בכלל כדממעטינן עכומ״ז מכי יתן איש אל רעהו שוב
כתב דמוכח כן מלשק הרב החיטך בפרשת יתרו סי׳ ל״ח ומלשון
הרמב״ם בספר החצות לא תעשה רס״ח שדקדקו לכתוב שהזהירט
שלא לעשות תחבולות כדי לקטת מה שברשות זולתינו מאחינו וט׳
ומצרי לאו אחינו הוא ואחר שנשא ונתן לנדוט כתב (בר״ה היוצא)
דלאו דלא תחמוד לא נאמר רק בק ישראל לישראל וט׳ אבל ברור
דאין ישראל עובר בנן נח על לא תחמוד עכ״ל:

וחידש

הגאון נדיב לב שם דאין בשטרות איסור לא תחמוד
דלא אסר רחמנא אלא במכר וכדכתיב בית רעך עבדו
שורו וחמורו שחומד ומפציר בו לקנותו וכן פסק הרמב״ס והטור
בסי׳ שנ״ט וכו׳ וט׳ ולא מישתמיט שום שסק לומר שגם בבית
השכורה איכא לא תחמוד והטעם הוא משום דלא אפר הכתוב אלא
דומיא דאשה דלא שייך בה שכירות אלא קנק והוא מילחא בטעמא
כיק דשכירות דרכו לבא בחליפות דלשנה או לחדשים יבקר זה יוצא
תה נכנס וכו׳ אלו סורף דב״ק ונדפס עתה סדס״א בטיק״ו ירושלים
תוב״ב ספר תשובות הרשב״א חלק ששי (קונן קטן) עס הגהות
ידידי הרב הגדול מהר״ר מרדכי לוריא יצ״ו וראיתי בד׳ מ״ר
(בד״ה והנה) שהביא תורף דברי הרב נדיב לב בח־דוש זה (והעתיק
בשמו שכן הוא דעת הנמוק״י תחת אשר בדברי הרב כתוב שכן
נראה דעת הנמוק״י והוא שלא בדקדוק במחכתהיר) וכתב על זה
וז״ל ומבואר להריא מלשוט דהרמב״ם לא סבירח ליה כפירוש
התוספות שכן הוא האמת ואחרי המחילה רבה נראה דנעלם ממט
דברי מק כסף משנה בעשירי מהלכות עדות שדעת הרמב״ם כדעת
התוספות ואיברא דהרב מוהרימ״ט בחידושיו על הרי״ף בקידושין
תמה על הכסף משנה מכל מקום היה לו להביא דבריהם ואולם
כעת שאגו רוחיס בדעת מק דנם הרמב״ם סובר כהתוסשת דגם
בחמדת קנין איט עובר ט יהיב דמי ממילא נתברר לן דאין איסור
לא תחמוד בשטרות וכנ״ל עכ״ל והנה המעיין בכל הכתוב לחיים
בכלל זה מריש ועד כען לבבו יבין וישכיל מס שיש להעיר בדברי
הרב יצ״ו ואין להאריך ומק למק המשנה למלך בראשון מהלכות
גזלה דין מ׳ שהביא מה שכתב הגאק מוהרש״ך דקונה מולקי מהבית
שישראל חברו מחזיק בה ומטא לידיה וזכה בה כמה ימים דודאי
נקרא רשע ועובר על לא תחמוד בית רעך אף אס יפרע לו דמי
שיווי חזקתו וכתב על דבריו ויש לפקפק בהוראה זו כי לא מציט
שנקרא רשע במי ששכר בית ובא אחר ולקחה עכ״ל וכתב הגאון
מחנה חיים בח״ב א״ח סי׳ ל״ב (בד״ה ומצאתי) שדעת המשנה
למלך היא דאיט עובר בלא תחמוד הלוקח מה ששכר חבירו דלא
תחמוד
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תחמוד בקגין הנוף הוא ולפי זה הדבר שנד במחלוקת בין הלבנים על התאוה דלא מצינו דנענשין על המחשבת ודחה דבריו שהרי
מוהרש״ך ומשנה למלך אם בדבר שאינו קבץ הגוף איכא לא תחמוד כתב הרמב״ם ברין י״ב שהמתאוה עובר בלאו אחד ואס קנה
או לא אמנם שם בסי׳ ל״ג הביא מה שהשיב הגאון אחיו על דבריי דבר שהתאוה עובר בשני לאמן הרי דאם לא קנה עובר בלאו
שבסי׳ ל״ב ובאוש ז׳ כתב בשמו דהמשנה למלך לא כסב רק אחד מיהא והוכיח בן גם מדברי הרב החינוך בסי׳ חכ״ד וסיים
שלא נמצא שנקרא רשע אבל לעולם עובר אלא תחמוד ונפקא אבל הסמ״ק בסי׳ י״ט סבירא ליה כרבינו דלא תחמוד ולא חתאוה
^מינה לעני! פיסול לפדות כמבואר במשנה למלך פרק ד׳ מהלכות הכל אחד מיהו כתב ומכל מקוס נראה שאף בלב אסור אך איט
רבית הלכה ו׳ וכתב לו מל זה בודאי בונת דלא תחמוד לא משמע נגמר להתחייב עליו מר שיעשה ממשה וכנראה לא היה בידו ספר
לאינשי מאיסורא אם כן לא פסול לערות אבל אי גס רשע מיקרי הסמ״ג לק לא הזכיר דבריו כמציגי למדין דהסמ״ג והרא״ם סברי
ז״״אז פסול מחמת הלאו דהא באמת דלא במינןרשע רחמס והיה
דתאוה וחימור אחת הן וק כתב הסמ״ק ולמדהו אינו עובר בלא
בחררה
לי לפלפל אי מצרפינן שם רשע אשר הוא מכח עני המהפך
תתאוה אלא אם מושה מעשה שלא כדעת הרמב״ס דבלא תתאוה
אם (עס) הלאו דלא תחמוד בכל זאת ישר כחך ואיה״ש אשים
עובר גס במחשבה בלבד:
עיני עליו לטובה כי אינו נוגע כל כך לנרונינו אס המשנה למלך
להרב פני מבין בסוגיא דפרק זה בורר ד׳ כ״ה ע״ב
יש
מודה עכ״ל כנראה שנוטה דעתו לדעת המשיב שגם בשטרות
(בדפי הספר ד׳ פ״ט ע״ב) שכתב והא דלא תחמוד
לא תחמוד ולאו דוקא בדבר שיש קנק הגוף:
איט עובר אנא דמביד מעשה אבל לא תתאוה משעה שמתאית
אשוב לתורתו של הגאק מנחת חינוך הנז״ל בתחילת כלל כבר עבר על לאו דלא תתאוה ק פשוט בכל ספרי הפוסקים
זה שהאריך שם בחקירות נפלאות בלאו זה כדרכו בקדש אבל הבית חדש בסוף סי׳ שנ״ט כתב דלא תתאוה גס כן ליתיה
וכתב (בד״ה לכאורה) דאינו עובר בלאו דלא תחמיר אם חומד אלא אם קנה הדבר אשר נחאוה אבל אס לא קנאו לא מבר מל
דבר שאינו שוה פרוטה והכריח כן אלא שחקר דטעמא במי אמאי שום דבר והוא פלא דהדבר פשוט בכל הפוסקים ולעבור על לא
אינו עובר בלאו זה ב168ת_&שיה פרוטה הלא מאי דאמרינן בעלמא תתאוה משמת תאוה עבר עליו וראיתי להרב הלכה למשה שקרמני
דפחות מפרוטה לאו ממון הוא היינו משום מחילה ואילו בלאו זה בזה ועיין להרב יוסף לקח בפרשת ואתחנן מה שכתב נזה ומיק
לא מהני מחילה לפי מה שסובר הרמב״ס דאף אס נתרצה בסוף בספר היראים סי׳ רג״ד מכ״ל וספרי הלכה למשה ויוסף לקח אין
עובר על הלאו וצריך לומר שהוא בכלל שיעורין הלכה למשה מסיני אצלי ואני הדל הפלאה זו איני יודע מה היא שהמעיין בדברי הרב
שאצל דני ממון יהיו בפרוטה ופחות מזה לא הוי ממק מדע דהא בית חדש יראה .דלאו סברא דגפשיה קאמר דבלא תחאוה לא עבר
רבית היא מחנה גמורה והתורה אסרתו מגזרת הכתוב אף על גב עד דעביד ממשה אלא בשם הסמ״ג בלאוין קנ״ח אמרה למילתיה
דמוחל ואס כן נימא דבפחות מפרוטה נמי עובר משום דלא מהני זעם שבסמ״ג לא כתב מפורש דאינו עובר בלא חתאוה אם לא
מחילה ביה ובאמת כתבו הפוסקים דרבית פחות מפרוטה אינו משה מעשה מכל מקום כיון שכתב רחמדה וחאוה הכל אחד והביא
עובר אלא על כרחין דק הוא הלכה למשה מסיני אם כן גם מהמכילתא דבלא תחמוד אינו עובר עד דעביד מעשה אס כן
כאן אינו עובר בלאו בפחות מפרוטה מגזרת הכתוב אבל אסור מוכח והרי הוא כמבואר דסבירא לוה דאינו עובר בלא תתאוה
הוא מן התורה משום חצי שיעור כמו בגזל דאסור בכל שהו אלו עד דעביד מעשה והרב בית חדש לא בא אלא ליישב דברי הרמב״ם
חורף דב״ק וכן כתב בספר רב ברכות לידידי הגאבד״ק בבל יצ״ו מקושית הסמ״ג לדאם כן יהיה חמור ביתו מאשת רעהו וכוי) כיעויין
בדף ע״ח דפשוט שאם חמד דבר שאינו שוה פרוטה אינו עובר שם ואץ מקום לתמיהתו עליו במחילת נטר תורתו הרמה וממילא
בלאו זה אלא שאסור משוס חצי שיעור וחקר שם חקירת חכם באם מובן דמה שכתב דפשוט בכל הפוסקים דעל לא תתאוה עובר
חמד דבר שיש בו שוה פרוטה אבל הוא בשותפות משני בני אדם
במחשבה בלבד אינו פשוט בכל הפוסקים j
אס עובר בלאו או לא מי אזלינן בחר דידה או בתר הבעלים
יהודה'יעלה (לרב גדול משאלוניקי) ראיתי בחלק חשן
משפט סי׳ ל״ג שחקר ברואה בחברו כלי יקר והתאוה
והאריך לפלפל בזה בחריפות ובקיאות כדרכו בקדש לך נא ראה:
דלא תתאוה הניא הגאק מנחת חיטך בפרשת יתרו ריש תאוה בלבו שהיה רוצה הכלי הזה אך לא גמר בלבו למשות
מצוה ל״ח שהרמב״ם מחלק בין חימוד לתאוה דבחימוד השתדלות לקחתו רק תאוה לבד אי מבר אלאו דלא תתאוה ובתשובתו
אינו עיבר אלא אם ק עשה מעשה ובתאוה עובר חכף כשחשב כתב דלכאורה מלשץ הרמב״ם בספר המצות לאדן רס״ו ומדברי
בלבו והביא מה שהקשה עליו הסמ״ג דאס כן יהיה בית ושאר דברים הרב החיטך בסדר ואתחנן מצוה תט״ז ומלשון הרלב״ג נראה דגם
חמור מאשת רעהו דבה לא כתיב אלא לא תחמוד ובשאר דברים בכי האי גוונא עובר אלאו רלא תתאוה וכן הבין הרב החסיד
כתוב לא תתאוה והוא האריך ליישב דברי הרמב״ם וכתב שלפני מוהר״א פאפו בספר פלא יומן במערכת החי״ת אות חמדה וק
הסמ״ג לא היה כתוב כמו שכחוב בספרים שלפנינו שגס על אשת כתב הרב מהר״ס חאגי״ז בספר אלה המצות סי׳ חט״ז אך הוא
חברו עובר בלא תתאוה והנה בסמ״ג אחר שדחה דברי הרמב״ם כתב שדבר זה רחוק מן הסברא שיעבור על המאוה לבד אף אם
סייס אלא החימוד והתאוה הכל אחד עכ״ל יק שם בתחילת הסימן לא יגמור בדעתו להשתדל להשיגו רזה לא יתק וכתב דמפורש
כתוב בעשרת הדברות לא תחמוד וכתיב לא תתאוה והכל אחר בספר החרדים כמצות התלויות בלב דף ל׳ ע״ב דכל שלא גמר
והביא מה שאמרו במכילתא לא תחמוד יכול בדברים מלמוד לומר בלבו להשתדל לקנותו אינו עובר על לא תתאוה וכתב שלמד זה
לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך עד שיעשה מעשה ולפי מדברי הרמב״ם בראשון מהלכות גזילה דין יו״ד ונו׳ (הביא לשון
זה צריך לומר לדעתו דאיט עובר בתאזה אלא כשיעשה מעשה הרמב״ס ומה שכתב הרב המגיד וסיים) הרי מבואר דלעבור טל
עובר למפרע דאס לא עשה מעשה רק התאוה בלבו אינו עובר לא תתאוה צריך שיחשוב בלבו היאך יקנה דבר זה ממנו אבל טל
דהא בחימוד ילפינן מולקחת לך דבעינן מעשה ומר הוא דאמר התאוה לחוד אינו טובר וכלשון הרמב״ם כתבו הטור ומק בסימן
שנ״ט ורן כתב הרב מקדש מלך והדרת מלך בסדר ואתחנן חמידא
דחימוד יתאוה הכל אחד ורביט אליעזר ממין בספר היראים בעמוד
־אי יכול וכו׳ לא תחמוד הייט וט׳ לא תתאוה היינו שגמר בדעתו
הדינים סימן נד״ר כתב כשיטת הסמ״ג צוה לא מחמוד בית רעך
לא תחמוד אשת רעך וחימוד נקרא שלוקח דבר בעל כרחו וכו׳ הרבות עליו רעים עובר בלא תתאוה קהו כונת הזהר_53א4על1
ונותן דמיו אבל חומד במחשבה בלא מעשה לא נקרא חומד ותניא ומיין נחלת בנימין מצוה ל״ח מה שצדר בזה ופני מבין ח״א ד׳
במטלתא וכו׳ (כמו שהביא סמ״ג) וסיים לא תהאוה שנה הכתוב פ״ט ע״ב חיים ושלום ח״א סי׳ י״ב ד׳ כ״ט ע״ב וח״ב סי׳ פ״ז
רף רק«ל ע*א גר מצוק סי׳ י*א אות צ*א וצ*בזושוב־~5ת3־ליי5ב
לעבור כשני לאמן טכ״ל והגאק ווי העמודים (פירוש על ספר
היראים) שם הביא מה שכתב הרמב״ס בפרק א׳ מהלטת גזלה מה שהיה נראה לכאורה מלשון הרמב״ס והחינוך בהיפך כנז״ל
דבלא תתאוה כיק שחשב בלבו היאך יקנה דבר זה עובר בלא וסיים דמוקצת מהדעת לומר ראם ראה והתאוה אפילו לא גמר
בלא מעשה והביא שהרב קרבן חגיגה בסי׳ מ׳ כתב דלא עבר בלט להשתדל להשיגו שיהיה עובר דזה אק ביד האדם למנוע תאוה
בלא תתאוה אלא כשחמד ובא ליד מעשה ולקחת עובד למפרע
זו .מלבו אלו תורף דב״ק:
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בלאו דלא תחמוד

הנה

י*׳

הרמב״ס (פ״א מהל׳ מלה ה״נס כחכ וז״ל ,כל

לאו דלא תחמוד .דהנה מבואר דעת הרמב״ס דהוי

החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו

משוס לאו שאין בו מעשה ,אמנם הראב״ד השיג עליו

או כל דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו והכביד עליו

שם וז״ל ,א״א לא ראיתי דבר תמה גדול מזה ,והיכן

ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו ,אף על פי שנתן

מעשה גדול מנטילת החפץ ,אבל היה לו לומר מפני

לו דמים רבים הרי זה עובר בלא חעשה ,שנאמר לא

שהוא חייב בתשלומין ,שהרי הוא כגזלן שחייב להשיב

חחמד ,ואין לוקין על לאו זה מפני שאין בו מעשה,

את הגזלה ולפיכך אינו לוקה ,וגס זה חייב להשיב אח

ואינו עובר בלאו זה עד שיקח החפץ שחמד ,כענין

החפץ לבעליו ,עכ״ל .וכמגיד משנה שם כתב לבאר

שנאמר לא חחמד כסף וזהב עליהם ולקחח לך חימוד

מחלוקתן וז״ל ,כתב הר״א ז״ל א״א לא ראיתי דבר

שיש בו מעשה ,עכ״ל .העולה לדעח הרמב״ס דאין

תימה גדול מזה וכו׳ ,הלך הרב המשיג לשיטתו שכתב

לוקין על לאו דלא חחמוד משוס דהוי לאו שאין בו

שאס אמר רוצה אני המוכר שהלוקח פטור ,אבל דעת

מעשה .ולפי״ז לכאורה יתיישבו היטב דברי הרמב״ס

רבינו ז״ל שהאיסור אף ברצון המוכר הוא ,וע״כ כתב

שכחב דהחמסנין פסולין מדבריהם אע״פ דקעברי אלא

שאין בו מעשה ,לפי שנטילת החפץ ברצון המוכר הוא

תחמוד ממה שהקשה בכס״מ אמאי פסולין רק מדבריהם

נעשה אבל ההשתדלות אשר השתדל כדי לרצותו הוא

הא קעברי אלאו דלא תחמוד מדאורייתא ,דהנה כתב

האיסור ונגמר בשעת המקח ,ובהשחדלות לא היה

הרמב״ס (פ״י מהל׳ עדוח ה״ב) וז״ל ,אי זהו רשע ,כל

מעשה ,ולכך לא נתן טעם לסי שהוא חייב להחזיר

שעבר עבירה שחייבין עליה מלקוח זהו רשע ופסול,

החפץ שכיון שברצון המוכר נעשה אין כאן חיוב השבה,

שהרי התורה קראה למחוייב מלקות רשע שנאמר והיה

עכ״ל .וכוונתו דנחלקו הרמב״ס והראב״ד בעיקר איסורא

אס בן הכות הרשע ,עכ״ל .וכיון דאין לוקין אלאו דלא

דלא תחמוד ,אי אזיל על נטילת החפץ או על ההשתדלות

תחמוד שפיר ס״ל להרמב״ם דחמסן לא נפסל מצד

וההפצרה למוכרו ,דהראב״ד ס״ל דיסוד האיסור הוא

דקעבר אלא תחמוד ,ורק משוס גזירה דהוסיפו עליהן

הנטילה וא״כ הוי לאו שיש בו מעשה ,אלא דחשיב

החמסנין נפסל מדבריהם.

כגזילה וניתן״לתשלומין ולהכי אין לוקין .אבל הרמב״ס
ס״ל דההשתדלות וההפצרה הוי האיסור ,ובזה ליכא

אמנם

בזה לא סגי ליישב הקושיא ,דהנה ברשע
—דחמס לא בעינן שיהא מחויב מלקות ,וכמו

דין תשלומין בנחרצה המוכר ,ואס לא נתרצה הוו

שכתב הרמב״ס שם (ה״ד) וז״ל ,ועוד יש שם רשעים

המעשה והתשלומין מדין גזילה ולא מדין לא תחמוד.

שהן פסולין לעדות אע״פ שהן בני תשלומין ואינן בני

מלקות ,הואיל ולוקחים ממון שאינו שלהם בחמס פסולין
שנאמר כי יקום עד חמס באיש כגון הגנבים והחמסנים,
עכ״ל .ואע״פ דהכס״מ שם (וכן בב״י חו״מ סימן ל״ד

ס״ק י״ג ד״ה העובר) תיקן הגירסא ומחק "החמסנין"

דלא להוי סתירה מיניה וביה וליישב מסוגיין דהוסיפו

מעשה ושפיר הוי לאו שאין בו מעשה ,אבל אין כאן

ונראה

לומר יותר בדעת הרמב״ס ,דס״ל דעיקר
איסור לא תחמוד הוי החימוד בלב ,דאע״פ

שכתב הרמב״ס "ואינו עובר בלאו זה עד שיקח החפץ

שחמד" ,מ״מ כשלוקח החפץ החימוד הוא העבירה,
ואין זה תנאי בהחימוד שיהא עושה מעשה ,אלא זהו

עליהן החמסנין ,עכ״פ מבואר דכל עבירה שיש בה

גדר ושיעור בהאיסור ,דרק חימוד בדרגא זו שמביאו

חימוד ממון ותשיב רשע דחמס נפסל לעדות אפילו

ליקח החפץ מחבירו זהו חימוד האסור ,והוי שיעור

בלא חיוב מלקוח ,וה״ה י״ל גבי העובר בלא תחמוד

באיכות החימוד ולא חלק ממעשה העבירה .וזה גופא

דהוי רשע דחמס ,ויש לפוסלו אע״ס דלא הוי מלקות.

מאי דדרשינן במכילתא (פרשה בחדש פרשה ח׳) יכול אפילו

חומד בדבור ס״ל לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת

וליישב

דעת הרמב״ם נקדים ביאור במה שנחלקו

לך ,מה להלן עד שעושה מעשה אף כאן עד שעושה

הרמב״ס והראב״ד בטעם דאין לוהין על

מעשה ,ע״כ .והיינו דפשיטא דהחימוד עצמו הוא
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האסור ,ורק אין אנו יודעין שיעורו ,וזהו דילפינן שיהא
עושה מעשה ולא סגי בשיעור דדיבור ,אבל לעולם
האיסור הוא בלב.

ומה

ולהכביד עליו שימכרנו לו או יחליף אותו אליו במה

שהוא יותר טוב ממנו ויותר שוה ואס הגיע אל בקשתו

הנה כבר עבר על לא תחמד וכו׳ ,הנה התבאר לך

ההפרש בין אמרו לא תתאוה ובין אמרו לא תחמד,
שכתב הרמב״ס כאן (הי״ג) וז״ל ,הא למדת

שהמתאוה עובר בלאו אחד והקונה דבר שהמאוה
בהפצר שהפציר בבעלים או בבקשה מהן עובר בשני

לאוין לכך נאמר לא תחמד ולא תחאוה ,ע״כ .אין
כוונתו דתאוה היא בלב וחימוד הוא במעשה ,דודאי

תרוויהו הוו בלב וענינס אחד ,וכמו שהקשה בסמ״ג
(ל״ח קנ״ח) ח״ל ,ולא יתכן לומר כן וכו׳ דלא תתאוה

ולא תחמוד הכל אחד ,וכן תרגם אונקלוס לא תתאוה
לא חירוג ,כמו נחמד למראה דמתרגמינן דמרגג למיחזי,
-

ערב

צה

וכן פירש רבינו שלמה כי הכל אחד ,עכ״ל .אלא דס״ל
להרמב״ס דאף דענינס אחד ומרוויהו הוו תאות חימוד
בלב ,מ״מ כדי לעבור בלאו דלא תחמוד נתחדש שיעור

באיכות החימוד שיביא לידי מעשה ,משא״כ גבי לאו

עכ״ל .הרי שפירש הרמב״ס דיסוד איסור לא תחמוד

הוא ש״תתחזק בו אהבת הדבר ההוא עד שישתדל
להגיעו אצלו ולא יסור מחלות פניו" ,והיינו דהוי דרגא
יותר באיכות החימוד ,וזהו החילוק בין לא תתאוה ללא
תחמוד ,וזהו פירוש המכילתא שהתאוה מביאה לידי

חימוד ,שההתאוות בלב גורמת שיתחזק הדבר בלבו עד
שישתדל להשיגו ,וזהו שאמרו שס "לא תחמד בית רעך
ולהלן הוא אומר ולא תתאוה בית רעך ,לחייב על

החאוה בפני עצמה ועל החמוד בפני עצמו" ,אע״ס

דאמרו שס דבעינן חימוד דמעשה ,וא״כ תרי עניטכ׳ר
נינהו ומאי קושיא .אלא ודאי דתרוויהו שווין דאיסורן

בלב ,וא׳׳כ כל שחומד הרי תאוה בכלל ,וע״ז מיישב

דאתי לחייב על תחילת התאוה לחודא ועל התחזקות

דלא תתאוה לא נתחדש בו שיעור וממילא כל תאוה

התאוה לחודא.

אסורה.
ושוב ראיתי שכתב אאזמו״ר באבן האזל (הל׳ גדלה
וזה מדוקדק בדברי הרמב״ס 3סה״מ (ל״ח רס״ה)

שכחב גבי לא חחמוד ח״ל ,שהזהירנו מהשיס

שם ד״ה כחב ,הל׳ אישוח פ״ד ה״א ד״ה והנה עוד)

עיקר האי סברא בדעת הרמב״ס דעיקר החימוד הוא

מחשבתנו לעשות תחבולה כדי לקנות מה שיש לזולחנו

בלב ,עיי״ש .ויישב בזה מה שהקשה במ״מ אמאי מהני

מאחינו ,וזה הוא אמרו לא תחמד בית רעך ,ולשון

הקנין במקום שנתרצה הבעלים הא קעבר בלא תחמוד,

מכילתא לא חחמד יכול אפילו חומד בדבור וכו׳ ,ע״כ.

וכל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני.

מבואר דיסוד האיסור הוא במחשבה בלב שחומדו עד

ולהנ״ל מיושב היטב ,דהרי לא יועיל כלל ביטול המקח

שמחשב חחבולוח להשיג חפצו ,ואיכא בזה שיעור שיבא

שלא לעבור העבירה ,כיון דקעבר בלב וכבר הגיע

לידי מעשה .ויותר מדוקדק ממש׳׳כ גבי ל״ח דלא

לדרגת חימוד דמעשה ,ומה שיחזיר לא יפקיע החימוד

תמאוה (ל״ח רס״ס ח״ל ,שהזהירנו מהשיס מחשבתנו

למפרע( .ועיין כמנ״ח סימן ל״ח אוח א׳).

לחמוד מה שיש לאחינו ולהתאוות בו ,שזה יהיה מבוא

לעשות תחבולה לקנותו וכו׳ ,ואין שני לאוין אלו בענין

ובזה

נראה ליישב קושיית המנ״ח (מצוה ל״ח אוח ב׳)

אחד אבל הלאו הראשון והוא לא תחמד מזהיר שלא

מפני מה אין לוקין על חימוד דאשת חבירו

לקנות מה שיש לזולתנו והלאו השני מזהיר אפילו

היכא דהפציר בחבירו לגרשה ועמד ונשאה ,דבין לדעת

להתאוות בלבנו לבד ,ולשון מכילתא לא חחמד בית רעך

הרמב״ס יש ללקות דאית ביה מעשה ,ובין לדעת

ולהלן הוא אומר ולא תתאוה בית רעך ,לחייב על

הראב״ד יש ללקות דלא ניתן להשבון .ולדברינו יתיישב

החאוה בפגי עצמה ועל החמוד בפני עצמו ,ושם אמרו

עכ״ס לדעת הרמב״ס ,דעיקר האיסור בזה הוא בלב,

מנין שאס התאוה שסופו לחמוד שנאמר ולא חתאוה

ולא שייך ביה מעשה ,ומה דעביד מעשה אינו חלק

ולא תחמד וכו׳ ,וביאור זה שאס ראה דבר יפה אצל

ממעשה עבירה ,רק מורה על דרגא יותר בחימוד הלב.

אחיו אס גברה מחשבתו עליו והתאוה בו עבר על

וכן מש״כ במנ״ח (מצוה רכ״נו אוח ז׳  -ח׳) גבי עבדים
ושטרות וקרקעות ואפילו מטלטלין שגזלן ונשרפו דלוקין

ההוא עד שישתדל להגיעו אצלו ולא יסור מחלות פניו

על לא תחמוד ,כיון דעבר במעשה ולא ניתן להשבון,

אמרו יתברך לא תתאוה ,ואס תתחזק בו אהבת הדבר
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וכבר חמה במנ״ת עצמו שס וז״ל ,ולא ראיחי להמפרשיס

קרקע או מטלטלין שלא ברצון הבעלים אע״ס שנוחנין

שיתעוררו על זה ,וגס הר״מ פי״ח מסנהדרין לא מנה

הדמים הרי אלו פסולין מדבריהם" ,משמע דאיירי אף

כלל לאו זה בכלל הלוקין ,עכ״ל .וגס זה לא משמע

בכה״ג דלא מהניא המכירה ,ובזה הרי קעברי גס אלאו

מדברי הרמב״ס שכתב בסחמא דאין לוקין .ולהנ״ל

דלא חגזול וצריך לפוסלן מדאורייתא .ובאמח דכן פירש

שפיר אין לוקין דלעולס חשיב שאין בו מעשה ,כיון

אאזמו״ר באבן האזל (ס״א מהל׳ מילה ה״נס דחמסן איירי

דקעבר במחשבת הלב[ .אמנם מלבד זה לא יצדקו דברי

אף בכה״ג שלא מהניא המכירה .אכן נראה דבלא זה

המנ״ח שם גבי עבדים ושטרות וקרקעות לפי מש״כ

נמי צריך לדחוק בדברי הרמב״ס ,דלכאורה מה שהחמסן

אאמו״ר זצ״ל (עיין שו״ת ח״א סימן כ״א אוח ב׳) דאע״פ

נותן הדמים לא עדיף מגזלן ששילם דג״כ פסול כמבואר

דאינו מחויב בוהשיב מ״מ חשיב נישק לעשה ,והובאו

ברמב״ס (בהל׳ עדוח) שם (ה״ד) ,ורק אס לא עבר בלאו

דבריו לקמן (אוח ה׳ ד״ה ומעמה) עיי״ש ,דלפי״ז שוב

דגזילה יש טעם לחלק בינייהו ,וא״כ צ״ל דאיירי הרמב״ס

אין לוקין בנשרפו כמו היכא שהן בעין .אולם משאר

רק בכה״ג דחיילא המכירה .אמנם זו אינה ראיה כ״כ,

מכולטלין שנשרפו עדיין יקשה ,וצ״ל כנ״ל].

דיש מקום חילוק בין גזלן ששילם דמעיקרא לאו אדעתיה

דתשלומין גזל ,לחמסן דמעיקרא אדעחיה דתשלומין גזל

 £ומעתה

י״ל ,דלהכי ס״ל להרמב״ס דהחמסנין אינם

ואפשר דאינו רשע דחמס ,ויש לעמוד בזה ואין כאן

פסולין אלא מדבריהם ,דאף שעבר על לא

המקום להאריך].

תחמוד לא הוי רשע דחמס ,דהרמב״ס אזיל לשיטתו
דעיקר האיסור הוא בלב ,וא״כ אין זה איסור שבין

ובאמת

יש לברר עיקר הענין שכחבנו דכיון דלא

אדם לחבירו אלא בין אדם למקום ,דאע״פ שבעינן

מחמוד הוי בלב חשיב עבירה שבין אדם

נטילה מחבירו מ״מ אין זה מהות האיסור אלא הוי

למקום ואינו רשע דחמס ,דהא סו״ס החימוד ג״כ הוי

רק שיעור באיכות החימוד כמתבאר ,ומחשבת הלב

חיסרון כלפי אדם ,וביותר דהטעס שנתייחד רשע דחמס

הויא איסורא כלפי שמיא גרידא .ולהכי אינו נפסל

היינו שיש בו חימוד ממון והוא משוס הסברא דמדעשה

כשעובר על לא תחמוד ,דהא הוי לאו שאין בו מעשה

עבירה בשביל ממון חיישינן דיעיד שקר בשביל ממון,

ואין לוקין עליו ,וכל שאין לוקה לא נפסל בשאר עבירות

כמו שפירש״י ( ,0א ד״ה ומלוי ריבים) ,והובא טעם זה

שאינם עבירה דחמס ,ושפיר ס״ל להרמב״ס דחמסן

בסמ״ע (סימן ל״ד סק״ה) ,וכן הוא בהדיא בקצוה״ח

אינו נפסל מצד איסור לא תחמול?

(סימן מ״ו ס״ק י״ז וסימן נ״ב ס״ק א׳) וז״ל ,דע דיש חילוק

בין רשע דחמס ובין רשע דאינו דחמס ,והוא דרשע

ולפי״ז

צריך לפרש מאי דאמרינן בסוגיין ,החמסנין

דאינו דחמס צריך להיות דוקא מחייבי מלקות לדעח

מעיקרא סבור דמי קא יהיב אקראי בעלמא

הרמב״ס ורשע דחמס אפילו אין בו מלקוח פסול משוס

הוא ,כיון דחזו דקא חטפי גזרו בהו רבנן ,ע״כ .היינו

דחשיד למשקר בשביל הנאת ממון ,ע״כ .העולה דעיקר

דמעיקרא לא פסלו חמסן משוס דלא קעבר בלא תגזול

פסולא דרשע דחמס הוא משוס דחזינן דחמידת ממון

אלא אלאו דלא מחמוד גרידא ,וכגון שקנה בהפצרה

מעבירמו על דברי תורה ,וא״כ ה״ה בלא מחמוד אע״פ

וכדו' שמהניא המכירה ,ולהכי אין לפוסלו כמתבאר.

דהוי בלב ,ולא בעינן כלל עבירה שבין אדם לחבירו,

אבל לאחר דחזו דקחטפי ועוברין בלא תגזול ובזה הרי

רק שיש בה חימוד ממון ,וא״כ אדרבה לא תחמוד

נפסלין מדאורייתא מדין רשע דחמס ,גזרו גס על

עדיף טפי למיחשב לאו דחמס ,ואין כאן גריעוחא כלל

החמסן שחומד בלב לחודא וקונה בהפצרה ואינו גוזל.

מאי דעובר במחשבה ,דכיון שחימוד הממון מעבירו
על ד״ח יעיד שקר ג״כ .ואכן עיין בנודע ביהודה

[אמנם

זה דחוק קצת ,דא״כ צריך לומר דמש״כ

(מהדו״ק אבה״ע סימן נ״ז) שנקט דפסול חמס גס הוא

הרמב״ס דהחמסנין נפסלין מדבריהם איירי

מגזיה״כ ואינו מצד חשוד ,ונכלל בדין רשע דחייבי

רק בכה״ג שמהניא המכירה ועובר בלא מחמוד גרידא,

מלקות .ולפי דבריו שפיר יש ליישב כנ״ל ,אמנם עכ״ס

אך מדסתס לשונו וכתב "טצד החמסנים והס הלוקחים

יקשה לפי דעח רוב המפרשים דפליגי.

שיח ערב <חידושי רבי שניאור>  -סנהדרין קוטלר ,יוסף חיים שניאור עמוד מס (107הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ר

חרושי

ו .האומנם

רבי שמואל

סנהדרין סימץ יא

דיש לתמוה עובא על דברי הריא״ז ,מהא
דקיי״ל דגזלן דאורייתא פסול לעדות

כ

אשה ,ולפ״ד הריא״ז דגזלן דאורייתא אינו פסול לעדות

ז .ברמב״ם

וא״כ גס מדרבנן יוכשר ,דהא גזלן דדבריהס כשר לעדות

מדבריהם ,כיצד החמסנים והס הלוקחים קרקע או
מטלטלק שלא ברצון הבעלים אע״פ שנותנק הדמים הרי

דאורייתא כשר לעדות אשה כדאיתא באהע״ז סי״ז ,והיכי

אלו פסולק מדבריהם עכ״ל ,ובכם" מ שם הראה מקורו

פסלינן לגזלן .וכבר תמה בזה ב״זכר יצחק" סי״ט.

ממכילתק (כה ):דמשמע דחמסן אינו פסול אלא מדרבנן

ומכש״כ דקשה לפי״מ שביארנו בדעת הריא״ז דפסולו

עיי״ש ,וכתב עו״ש ח״ל ,ואע״ג דבפ״ק דמציעא (ה):

מד״ס הוא מדינא דעבר עברה שא״ב מלקות דפסול
מדבריהם ,ובזה הא לכאורה פשוט דכשר לעדות אשה

אמרינן לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו ,דמשמע
דלאינשי משמע אבל קושטא לא הוי .וא״כ ליפסלו

וצ״עי.

מדאורייתא מדעברי אלא תחמוד" כבר כתבו התום׳

קדושין אלא מדרבנן הרי ה״ה לעדות אשה כשר מה״ת,

אשה ,וה״נ כל הפסול מדבריהם אף מחמת עברה

ואולי

י" ל בזה ,דהנה באמת הא דאיצטריך קרא
למיפסל רשע דחמס לעדות ולא פסלינן ליה

פ״י מעדות ה״ד ח״ל ,וכן כל העובר על
גזל של דבריהם הרי הוא פסול

(סנהדרין כה ):די" ל דה״פ דמשמע להו וקושטא הכי הוי
נמי ,טכ״ל הכם״מ.

מסברא משוס דיש בו חשש משקר ,י״ל הטעם בזה משוס

יי^

דאק בנו כח לבטל עדות מחמת חשדא בעלמא ומוכרחין
אנו לקבל עדותו כ״ז דליכא קרא לפוסלו ,ואע״ג דגבי

וכבר

תמהו עליו האחרונים דמעיקרא מאי קא קשיא
ליה כלל ,הא אף אי נימא דלאו קושטא הכי מ" מ

נוגע מצאנו שאק מקבלק עדותו משוס חשש משקר ול״צ

נא מיפסל מה״ת מאחר דסו״ס לא משמע לאינשי

קרא ,מ״מ הכא אינו כן ,דאינו חשוד גמור דנפסלי׳

מסברא לעדות — מרשימות ,אמנם כ״ז הוא 'כשנאמן

איסורא בהכי ,ובדברי התום׳ שם שהקשו קושיא זו ,כבר
ביאר המהרש״א דאק כוונתם להקשות אגוף הדק אמאי

בתורת עדות ,אבל גבי עדות אשה ,אף דהאמינו חכמים

חמסן כשר לעדות ,מדאורייתא ,דהא כיק דמ״מ לא

לכל הפסולק אי״ז מתורת עדות אלא מדק נאמנות

משמע להו לאינשי אלא בלא דמי ממילא אינן פסולים

בעלמא ,וכמש״כ בחי׳ רח״ה ,וא״כ בזה י" ל דכל דאית

לעדות וכמבואר בב״מ שם (ה ):דמה" ט חמסן כשר

ביה חשש משקר שוב אינו נאמן מסברא ול״צ קרא להכי.

לשבועה ,דלא חשיב חשיד אממונא ,אלא דכוונת התום׳

בחשדא דמקילתא

לאקשויי אברייתא דקתני "הוסיפו" עליהן החמסנק,

לחמירתא ,דנהי דאי״ז חשד גמור לפסול לעדות מ״מ לבטל

ומפרשי׳ בגמ׳ דמעיקרא סברו דמי קיהיב ולהכי לא

כח נאמנותו סגי בהכי ,דחשד קלוש מיהא איכא ושוב אי״ז

פסלינהו רבנן בהדי אינך דמתני׳ (כד ):דהמשחק בקוביא

נאמנות ברורה.

וכו׳ ,וע״ז הקשו התוס׳ דכיק דמ״מ עברו אאיסור תורה
הו״ל לרבנן למיפסלינהו מעיקרא אע״ג דאינן סבורק

ומעתה

י״ל דלענק זה סגי אף

והשתא

א״ש מאי דגזלן דאורייתא פסול לעדות אשה
אע״ג דהוי מקילתא לחמירתא וכל עיקר

לעשות איסור ,וכמו משחק בקוביא וכיו״ב דג״כ אינן

פסולו אינו אלא מדרבנן ,דמ״מ מתורת עדות הרי מיפסל

סבורק לעשות איסור כדפירשו התום׳ שם (כד ):ואפ״ה

מיהת מדרבנן ,ואי משום דהכשירו כל הפסולין דרבנן

פסלינהו רבנן ומ״ש חמסן דלא פסלו ,וע״ז תי׳ דהכא לא

לעדות אשה ,זהו מדק נאמנות בעלמא ,ולענק זה סגי

קעבר אדאורייתא ומשוס דכן הוא האמת דהיכא דקיהיב

בחשדא דמקילתא לחמירתא לבטל כח נאמנותו והרי נחשד

דמי לא עבר אלא תחמוד .וכ״ז הוא בביאור הברייתא

על הגזל .ול״ד לגזלן דרבנן כגון מפריחי יונים ומשחקי

אבל להלכתא לא שייך כ״ז ,דאפילו אי איכא לאו דלא

בקוביא דכשריס לעדות אשה ,דהתס כל עיקר חשדייהו

תחמוד אף היכא דיהיב דמי ,מ" מ כיק דלא משמע להו

אינו אלא חשד דרבנן ,משא״כ הכא דנחשד על גזל גמור

לאינשי הכי לא מיפסלי לעדות מה״ת ,וא״כ מה לו

שפיר מהניא הך חשדא לבטנ נאמנותו אף מקילתא

להכס״מ להביא הך קושיא ופירוקה בדברי הרמב״ס.

לחמירתא ודו״ק ,ואכתי צ״ע.

.ויעויק בתומים סל״ד סקי״ג שעמד בזה ועיי״ש.,

ז.

עוד יש להעיר לפימש״ב הקצוה־ח בכוונת הנמוק־י דרשע שאינו של חמס כשר בעדות אשה. ,וז־לא בהבנת המנ״ח מל״ז סק״ר שפי׳ לדברי
הנמוק״י אשאר איסורים וכדלעיל — לפי״ז תקשי בבל גזלן אמאי מיפסל לעדות אשה ,והא מבואר מדברי הריא־ז דגזלן לגבי דשב־ע חשיב
מקילתא לחמירתא ולא חשיד עלה ול־ש לפוסלו אלא מטעם רשע סתם ,והרי לשיטת הנמוק״י לא פסלינן לעדות אשה אלא רשע דחמס ומשום
חשש משקר ,וצ״ע — כ*נ להשלים החסר ,מרשימות רבינו.

חידושי רבי שמואל  -בבא קמא ,סנהדרין רוזובסקי ,שמואל בן מיכל דוד עמוד מס (205הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

חדושי

רבי שמואל

סנהדרין סימן יא

רא

ובפשוטו היה אפשר לומר בזה עפי״ד הר" י מיגאש,
בב״מ (ו ).גבי הא דקאמר אביי התם
דה״ע דחשיד אממונא לא חשיד אשבועתא משוס דאמריק

אלא דאעיקרא דדינא ק״ל דאמאי חמסן לא מיפסיל

שמא ספק מלוה ישנה יש לו עליו ,והק׳ בתום׳ ובראשונים

לעדות מה״ת והא קעבר אלאו דלא תחמוד ,דאע״ג דבלא

שס דא״כ בכל גזלן וכופר בפקדון נימא הכי דשמא ספק

דמי משמע להו נאינשי ,אכתי חשיב מזיד ורשע הוא,

מלוה ישנה יש לו עליו ,ואמאי מיפסל לעדות ,ויעו״ש מה
שר^אך הר" י מיגאש (בשטמ״ק שס> תי׳ וז״ל ,עיקר

ורשע פסול לעדות אף דאינו חשוד למשקר ,וע״ז תי׳

מה שנאמר דילמא ספק מנוה ישנה יש לו עליו הוא לענק

ולפ״ז

י״ל כן גס בדעת הכס״מ דאיהו מפרש לקושית
תוס׳ במכילתק כפשוטה ודלא כמהרש״א הנ״ל,

דהאמת הוא כן דהיכא דיהיב דמי לא עבר אאיסור לא
תחמוד ולהכי לאו רשע הוא וכשר לעדות .כן נראה ברור

שלא נחשוד אותו שהוא נשבע לשקר ,אמנס לענק הכשרות

בביאור דברי הכם" מ. .ואע״ג דמדברי התום׳ בשאר
דוכתי נראה דלא אזלי בשיטה זו ,מ״מ בדברי התוס׳ דידן

כופר בפקדק הוא פסול לעדות ,לפי שאק לו לקחת אותו

נקט הכס״מ הכי .או דמעצמו הוקשה לו כן ורק התירוץ

בחובו וכו׳ ואס לקחו בחובו מבלתי שיתרצו בעליו בזה

הביא בשס התום׳.,

והפסלות אפי׳ שנתברר שמלוה ישנה יש לו עליו בהיותו

אכתי גזלן הוא ופסול לעדות ,הלא תראה מי שאנס את
חברו שימכור לו נכסיו גזלן הוא וכו׳ ,אך לא יתפשט זה

ח .אולם

הגזלנות עד שיגיע לגדר שנאמר שמי שמורה בו היתר ג״כ
יורה היתר לישבע לשקר ויהי׳ חשוד על השבועה ,לפי

לענק שבועה דלהבא אס עי״ז נטשה חשוד אשבועתא או

שלא יהי׳ חשוד על השבועה אלא מי שהוא חשוד ליקח

לא ,כגון נשבע שלא אוכל ואכל אח״כ ,דשיטת הרמב״ס

ממק חברו אבל מי שאינו לוקח אותו אלא לסיבה אינו

(פ" ב מטוען ה״ב) והתום׳ (שבועות מו ):דאף בזה נעשה
חשיד אשבועתא ,דאף דלא יצתה שבועה לשקר מפיו מ" מ

חשוד ענ השבועה ,הנך רואה אמרם ומשביעק אותו
שבועה שאינה ברשותו ואמאי לימא מיגו דחשיד וכו׳

קעבר אאיסור שבועה ונעשה חשוד על השבועה ,אולס

ופרקינן התם מורי ואמר דמי קיהיבנא וכו׳ ואינו חשוד
בזה על השבועה להיותו מורי אנפשיה ואמר דמי

רש״י (שבועות מו ):והרמב״ן והרשב״א (הובאו במ״מ
שס) ס״ל דכה״ג לא חשיד אשבועתא כיק דלא יצתה

קיהיבנא ,ומי שלוקח הפקדק בחובו הוא כנותן בו דמים
ואיך ביניהס הפרש ,עכ"ל\.ומבואר בדבריו דהא דאמרינן

שבועה נשקר מפיו ,ואע״ג דמ״מ קעבר אאיסור שבועה
אח" כ כשאכל מ" מ לא חמיר להו נאינשי כ" כ איסור הבא

לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו אי״ז בגדר שוגג

עצמו .וכתב הריב״ש (סי׳ רסו) דע״כ לא פליגי אלא
לענק שבועה ,דאע״פ שעבר ועשה מה שנשבע עליו אינו

ט״י

היה כשר נמי לעדות ,אלא דהוא רק בגדר הוראת היתר

חשוד לישבע בשקר לשעבר ולהוציא מפיו שבועה לשקר

וקולא בעלמא שמקיל לעצמו לעשות כן ולהכי לא חשיד

בשעת שבועתו ,אבל מ" מ לעדות שהוא בלא שבועה נראה

אשבועתא משו״ז ,אבל מ" מ חשיב מזיד ורשע הוא

שפסול ,שהרי עבר על ד״ת ואמרי׳ בפז״ב עני מרי

ומיפסיל לעדות .ונראה פשוט דאק כוונת הר״י מיגאש

דשבועה חמיר מעדות ולהכי לא חשיד אשבועת שקר אבל

ארבעק בכתפי׳ וכשר בתמיהה ,ע״כ .ונראה בפשוטו דאק
כוונת הריב״ש משוס דשבועה חמיר להו לאינשי טפי

אעדות שקר חשיד ,אלא דכוונתו היא דודאי מסברא מצד

מעדות ,אלא דכוונתו כהר״י מיגאש הנ״ל ,דלענין שבועה

חשש משקר היה ראוי לומר דכשר אף לעדות כמו דלא

ליכא פסול רשע הפוסלו לשבועה רק דין "חשוד" ,דמי

חשיד אשבועתא ,דרק ליקח החפן הוא דאית לי׳ הוראת

שחשוד להשבע לשקר הריהו פסול לשבועה ,ולהכי כה״ג

היתר אבל לא יעיד שקר בב״ד ,אלא דמיפסיל לעדות

דלא יצתה שבועה נשקר מפיו דלא חשוד להשבע לשקר

משוס דרשע הוא ורשע פסול לעדות ,מקרא דאל תשת

שפיר משביעק אותו ,אבל לענק עדות דאיכא פסול רשע,

רשע עד ,אבל לענק שבועה ליכא פסול רשע רק משוס

כל היכא דעבר אלאו הרי הוא נעשה רשע ,ורשע פסול

חשדא ומסברא ,וא״כ הכא דליכא חשדא שפיר כשר

לעדות מקרא דאל תשת רשע עד".

ואומר מותר שסבור בעצמו באמת דמותר ליקח ,דא״כ

)

יל״ע □ה ,דמדברי המחבר בש״ע חזינן דלא
ס״ל כהר״י מיגאש ,דהנה נחלקו הראשונים

לשבועה. .וכן ביאר בשיעורי הגרנ״ע ב״מ בדברי הר״י

מיגאש אלו וע״ע להלן ענף ג׳.,
ח.

אך

בש״ט (סל״ד ס״ה) הביא פלוגתא הנ״ל אף לענק
עדות ,וס״ל דמאן דמכשיר לשבועתא מכשיר אף

מיהו מהמשך דברי הריב־ש לי־מ כן ,דבתב שם עור וז־ל ,ואפי־ העיר עדותו בשבועה פסול ,שבל שאין העד נאמן מצד עדותו לבד גם בשבועה
אינו נאמן דהא נפק-ל מתורת עד ,ובמשי־כ המפרשים ז-ל בפי הא׳־מ בשמעתא דשליח נעשה עד עב׳־ל .והשתא אי נימא דהוא פסול מגזיה־כ
א״ב פשיטא דאפי׳ מעיד בשבועה אינו נאמן דהא מ״מ ער פסול הוא ,ולא צריך כלל להא דכתבו המפרשים בם־ האיש מקדש (מג ,):דהתם
בתר רנשבע הרי תו אינו נוגע ועד כשר הוא ,ולהכי צריך לחדש רעד הצריך שבועה אינו עד ,אבל הכא דהוי עד פסול מגזה״ב דרשע פסול
מה״ת והתורה פסלה נאמנותו ,א־כ פשיטא דאפי־ נשבע דתו אינו חשוד לשקר בשבועה מי־מ התורה פסלה נאמנות עדות שלו והוי עד פסול.
ומזה משמע לכאורה דבאמת פסול רשע לעדות הוא גדר חשוד ,ולהכי הוא רכל שנשבע דתו לא חשיד לשקר בעדותו בשבועה ממילא הוי עד
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סנהדרין סימן יא

רבי שמואל

לענק עדות. ,וכ״ה בתשו׳ הרשב״א ח״א סי׳ תתקס״ד

ואף דמסברא אינו חשוד לשקר ,צ״ב לכאורה ההיא דב״ב

ובמאירי סנהדרין — מרשימות" ומוכח דם" ל דגדר
פסול רשע לעדות נמי אינו פסול מגזיה״כ בעלמא אלא

(קנט ).דמחלקינן להדיא בין קרוב לגזלן ,גבי חתם על

השער עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו דאפשר לקיים

זהו גדר "פסול משקר" ,דחשבתו התורה כחשוד ונתנה

השתא את השער ,ולא חיישינן דחתס השתא אזמן

עליו פסול נאמנות לעדות וכשנ״ת לעיל בענף א׳ בארוכה

דמעיקרא משוס דבקרוב ליכא חשש משקר רק גזירת מלך

בדעת רוב הפוסקים .ולהכי נקע המחבר דלהראשוניס

הוא ,משא״כ בגזלן אי חתם על השער ואח״כ נעשה גזלן

דם" ל דאינו נעשה חשוד לשבועה משום דמורה היתר

אק מועיל קיום להשער אא״כ ראו העדים את החתימה

לעצמו דלא חמיר לי׳ איסור הבא ע״י עצמו ,ה״ה דאינו

קודם שנעשה גזלן ,דאל״כ חיישינן דילמא חתם השתא

נעשה חשוד לעדות ,וכעין סברת יצרו תוקפו בעריות

אזנק דמעיקרא ,ומשוס דגזלן חשיד לשקר ,והשתא לדברינו

לעיל סק״ג בדעת הרי״ף

מ״ש גזלן מקרוב והרי בגזלן נמי ליכא חשש משקר מסברא

ובהע״ע .ומוכח מזה דלא ס״ל להמחבר כהר״י מיגאש

רק פסול בעלמא מגזה״כ וא״כ לכאורה קרוב וגזלן שוק.

דכל שהוא רשע ה״ז פסול לעדות אף דליכא חשש משקר

והיה אפ״ל עפי״ד הנמוק״י .והרי״ו דתרי דיני פסול רשע

מסברא ,דא״כ לכ״ע צריך ליפסל לעדות וכמש״כ הריב״ש.

איכא ,חדא פסול רשע מגזיה״כ כקרוב וכיו״ב ,ועוד

תהו דלא כמשכ״ל בביאור דבריו בכס״מ ,וצ״ע בזה.

פסול .משקר ברשע דחמם ,וכבר נתבאר בסוף ענף א׳

דמכשיר

ותו

לעדות,

וכשנ״ת

די" ל לשיעתס דברשע דחמס גופיה איתנייהו להני תרי

ק" ל בדברי הכס" מ דקושיתו מעיקרא ניתא לדעת
הרמב״ם ,לפי״מ שיתבאר עוד בסימן דלקמיה

גידרי ,דמלבד מה דהוא חשוד לשקר עוד הוא נקרא רשע

דהרמב״ס ס״ל דהיכא דעבר אלאו שאי״ב מלקות בעינן

אע״פ שא״ב מלקות ,דבחמס מצינו שקראתו התורה רשע.

חמס ממש שגחל ונועל ממק שאינו שלו ,אבל מה דעביד

ולפי״ז שפיר כתב הר" י מיגאש דגזלן מיפסל בכל גווני

מחמת חימוד ממון בעלמא בעברה שבין אדם למקום לא

מדינא דרשע ,ואילו הסוגיא דב״ב איירי מצד הפסול

מיפסיל לעדות משו״ז ,ולא תחמוד הרי הוי לאו שאי" ב

משקר שבגזלן .אך לפי״ז נמצא דהסוגיא דב״ב לא אתיא

מלקות ,כמבואר ברמב״ס פ״א מגזילה ה״ע ,וגם מבואר

אליבא דאביי דחיישי׳ שמא מלוה ישנה יש לו עליו,

ברמב״ס שם דאף אם הרבה עליו רעים עד שהסכים

דלדידיה הא ביאר הר" י מיגאש דלא מיפסל גזלן לעדות

מרצונו למכור לו החפץ נמי עבר אלאו דלא תחמוד ,ונמצא

אלא משוס פסול רשע וכנ״ל ,וצ״ע.,

לפ״ז דלאו דלא תחמוד אינו רשע דחמם ממש ,דהרי אינו

לוקח וחומם ממון שאינו שלו ,רק לאו בעלמא הוא

שאסרה תורה לחמוד ממון אחרים והחימוד הוא האיסור,

וי״ל

בפשיעות ,דאף דגזלן פסול משוס שם "רשע"
ומקרא דאל תשת רשע עד ,מ״מ אי״ז גזה״כ

וכמו שביאר הה״מ שם בדעת הרמב״ס דלהכי חשיב לאו

בעלמא דפסול לעדות כמו קרוב ,רק דהתורה שללה הימנו

שאב״מ ,דאק האיסור בלקיחת הממק אלא בעצם החימוד

הנאמנות ,דחדית רחמנא דרשע לית לי׳ נאמנות עדות

עיי״ש ,אלא דהוי עבירה מחמת חימוד ממון ,אבל כיק
דהוי לאו שאי״ב מלקות לא מהני זה לפוסלו וכנ״ל\וא״כ

בדבריו כלל ,משא״כ בקרוב אי״ז שלילת הנאמנות ,רק

גזה״כ בעלמא דפסול הוא לעדות ,ואין לו כח עדות שיוכלו

'אפיינו אי עבר באמת אנאו דלא תחמוד ואפיצי אי ס״ל

לקבל עדותו ולפסוק על פיו ,דלא יומתו אבות על בניס,

כר" י מיגאש דחשיב מזיד מ" מ לא מיפסיל לעדות?

אבני לא פסלה התורה נאמנותו ,ומש״ה בקרוב לא חיישי׳
שמא זייף והקדים הזמן ,אבל בגזלן חיישינן שפיר דילמא

ג

ט .והנה

לפי״מ דביארנו בשיעת הר״י מיגאש דגזלן
פסול בכל גווני מקרא דאל תשת רשע עד

זייף וכתב הזמן דמעיקרא ,דהשתא דחדית רחמנא דרשע
אינו נאמן בעדותו וחשיד למשקר ,שפיר חיישינן דילמא
זייף וכתב הזמן דמעיקרא’ .ויעוק עוד בזה בסימן
דלקמיה ענף ב׳.

כשר ,ולהבי מסתייע הריב״ש ממש״ב המפרשים דעד הצריך שבועה אי״ז עדות .ולפי־ז היי צ״ל דכוונת הריב־ש לחלק דלשבועה  1Mחשוד
אבל לעדות הוי חשוד .ומ״מ אי״ז מוכרת וי״ל בכוונת הריב־ש כמש״ב בדעת הר־י מעאש — .מרשימות רבעו.
.0

וביותר קשה ,דאפי׳ אי ס״ל להבס״מ דכיץ דעביד משום חימוד ממון שפיר מיפסל ,מ׳־מ בזה הא ודאי בל עיקר פסולו הוא משום דחשיד ,דבפין
ואכיל בפין ושקיל ד׳ זחי ומסהיד שיקרא ,וא״ב מאחר דלאינשי בלא דמי משמע להו שוב לא חשיד ודו״ק — .מרשימות רבעו.

י.

ומה״ט נמי אין דברי הר״י מיגאש והריב״ש סותרים למש־נ בענף אי בשיטת רוב הפוסקים דפסול רשע הוא משום משקר ,ו־מ־מ אי״ז חשש
משקר מסברא אלא "פסול משקר" הוא מקרא דאל תשת רשע עד ,ולהבי ס״ל להר״י מיגאש דאף במקום שיש לתלות במורה היתר מ״מ מיפסלא
נאמנותו דהרי סו״ס רשע הוא. ,אכן מדברי הרי״ף ובעהע״ט דמכשרי משום סברת יצרו תקפו ,משמע כסברת החולקים על הר״י מיגאש והריב״ש.,
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אי איכא לא תחמוד בלא אמר רוצה אני

לו הדמים וקיבל[ ,ומשו״ה לא הוי גזלן דהו״ל
במחילה] ,ורק דהמכירה הוי בע״ב ע״י
חטיפה ,אבל עכ״פ הוי זה מכירה ככל מכירה.

ורק אח״כ כשהתחילו להיות מתמידים בזה,
ואפשר דלא ישלמו נמי ,לכן פסלוהו.

אי איכא לא תחמון־ בלא אמר רוצה אני

קיא) תוד״ה מעיקרא סבור דמי קיהיב ,וא״ת
וליפסול מדאורייתא ,דקא עבר
אלאו דלא תחמוד ,וי״ל דלא תחמוד משמע
דלא יהיב דמי ,וכי יהיב דמי ליכא לא תחמוד
כלל.
ושוב הקשו מהא דאיתא בב״מ (דף ה ):דלא
תחמוד בלא דמי "משמע להו" ,דמשמע
דהאמת דאף ביהיב דמי איכא לא תחמוד.
ותירצו דמשמע להו דקאמר ,רצה לומר נמי
דכן הוא האמת.
ואח״ב תירצו עוד ,דהא דקאמר הכא
דמעיקרא דמי קיהיבי ,היינו שהיו ג״כ
מפייסים אותם עד שיאמרו רוצה אני ,ולכן לא
עברו ג״כ על לאו רלא תחמוד וכו׳.
מבואר בדבריהם דרק בתירוץ השני כתבו
דמיירי שאמרו רוצה אני ,אבל אם

בגמר ומקנה אי

קי )3והנה לפי מה  .שכתבו רש״י והרמ״ה
•(הובא לעיל ס״ק ק״ד) דמעיקרא
לא היה איסור ,כיון דאגב אונסא וזוזי גמר
ומקני ,צ״ע דא״כ מה הקשו התום׳ כלל דעובר
על לא תחמוד ,דהא הוי בהיתר גמור ,כיון
דאגב אונסא וזוזי גמר ומקנה.
ואי נימא רבקושיתם סברי דאף בזה עובר על
לא תחמוד[ ,כיון דעכ״פ מחמת תימור
אנסו למכור לו ,ורק בתירוצם סכרי דאינו
עובר כיון דגמר ומקני].
א״ 5מה תירצו רלא תחמוד בלא דמי משמע
להו ,הו״ל לתרץ דלא תחמוד הוי רק
כשאינו מתרצה ,רהא זהו עיקר התירוץ דאפי׳
ביהיב דמי אם אינו מתרצה איכא לא תחמוד,
ורק משום דמתרצה ליכא לא תחמוד.
ואכן בתירוץ השני כתבו התום׳ ,דתלוי אם
מפייסים אותו עד שאומר רוצה אני ,או לא.
והיינו כמ״ש ,דאינו תלוי באמת אי יהיב דמי,
אלא אם מחוצה ,או לא.

לא אמר רוצה אני ,עובר אפי׳ בדיהיב דמי.
אך לתירוץ ראשון שכתבו דביהיב דמי ליכא
לא תחמוד ,מיירי אפי׳ כשלא אמר רוצה
אני ,ואפ״ה כיון דיהבי דמי ,ליכא לא תחמוד,
ולא לאו דלא תגזול.
וכן משמע נמי מההיא דב״מ (ה ):גבי שומר
שנשבע שאינה ברשותו ,דקאמר דליכא
לא תחמוד משום דיהיב דמי ,דהא התם נמי
לא אמר רוצה אני.
1דהא מיידי שהוא טוען שנאבד ,ורוצה לשלם
דמים ולא לישבע שבועה דאורייתא,
ואפ "ה משביעין אותו שבועה שאינה כרשותו,
דחשדינן ביה שמא עיניו נתן בה ,אבל אינו
חשוד לעבור על לא תחמוד עי״ז ,כיון דיהיב
דמים].
ומוכח דאף בלא רוצה אני .ליכא לא תחמוד.
איכא לא תחמוד
אך אכתי צ״ע ,מ״ט לא כתבו כן מיד בתירוץ
הראשון ,ןוע״כ דבתירוץ א׳ סברי דאף
בלא רוצה אני ליכא לא תחמוד ,כיון דגמר
ומקנה ,וא״ב מה הקשו כלל].
1א״ה ,ואפשר דהתוס׳ לא סברי כהרמ״ה
דחמסן הוי כתליוהו וזבין ,אלא כשיטת
הר״ן דבחמסן איכא רק זוזי בלא אונסא ,ולכן
הקשו דעובר על לא תחמוד ,וע״ז תירצו דכיון
דעכ״פ יהיב דמי ליכא לא תחמוד .וע״ע לקמן].
ועוד צ״ע בלשון התום׳ (בתירוץ הב׳)
שכתבו שהיו מפייסים אותם עד
שיאמרו רוצה אני ,דלכן ליכא לא תחמוד.

דמשמע דדוקא במפייסו שיאמר רוצה אני,
ליכא לא תחמוד ,אבל בלא (מפייסו
שיאמר) רוצה אני איכא לא תחמוד.
ולכאורה מה תלוי זה אם אומר כפירוש
רוצה אני ,דהא עכ״פ אגב אונסא
וזוזי גמר ומקנה ,דמשו״ה תליוהו וזבין הוי
זביניה זביני ואף בלא אמר רוצה אני ,כיון

שיעורי ראש הישיבה רבי דוד פוברסקי  -סנהדרין ב פוברסקי ,דוד עמוד מס (39הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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מחלוקת הרמכ״ש והראג״ר אי איכא לא תחמוד באמר ריצה אגי

דעכ״ם מתרצה וגמר ומקני ,ואמאי כתבו

דדוקא □מפייסו שיאמר רוצה אני.

מחלוקת הרמב״ם והראב׳ד אי איכא לא תחמוד באמר רוצה אני
קיג> ונראה בוה דהנה כתב הרמב״ם (פ״א
מהל׳ גזילה ה״ט) כל החומד
עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו ,או
כל דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו ,והכביד
עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו,
אע״פ שנתן לו דמים רבים ,הרי זה עובר בלא
תעשה ,שנאמר לא תחמוד.

והראב״ד־בהשגות .כתב ,א״א ,והוא שלא
אמר רוצה אני ,ע״כ.
והיינו תחלקו הרמב״ם והראב״ד ,דלהרמכ״ם
עובר בלא תחמוד אף הנותן דמים,
ואומר רוצה אני ,ולהראב״ד כשאומר רוצה
אני ליכא לא תחמוד,

בטעמא דאק לוקין על לא תחמוד

קיד) עוד כתב שם הרמב״ם ,ואין לוקין על
לאו זה ,מפני שאין בו מעשה,
ואינועובך בלאו זה עד שיקח החפץ שחמד,
כענין שנאמר לא תחמוד כסף וזהב עליהם
ולקחת לך ,חימוד שיש בו מעשה עכ״ל.
והראנ״ד בהשגות ,כתב,
דבר תמה גדול

גדול מנטילת החפץ ,אבל
שהוא חייב בתשלומין,

א״א ,לא דאיתי
מזה ,והיכן מעשה
היה לו לומר מפני
שהדי הוא כגזלן

שחייב להשיב את הגזילה ,ולפיכך אינו לוקה,

וגם זה חייב להשיב את החפץ לבעליו ,ע״כ.
והם״ם כתב ,דהראב״ד בהשגה זו ,אזיל
לשיטתו בהשגתו הראשונה הנ״ל,
דמיירי דוקא שלא אמר רוצה אני ,ולכן השיג
דיש בו מעשה כנטילת החפץ.

אבל הרמב״ם דסובר דהאיסור הוא אף ברצון
המוכר ,ע״כ דה איסור הוא על
ההשתדלות שהשתדל כרי לרצותו ,ונגמר

בשעת המקח.

שלקח ממנו החפץ לבסוף4
ולכן שפיר כתב דהוי לאו שאין בו מעשה,

כיק שהרי בהשתדלות !ובחמדה) ליכא מעשה.
וכן משו״ה לא כתב הרמב״ם כטעם הראב״ד
דאינו לוקה משום שחייב בחשלומין,
דחייב להחזיר החפץ ,דהא לדעת הרמב״ם
כיון דברצון המוכר נעשה ,אץ כאן חיוב
השבה ,ע״ש.

1וצ'נ בסוף דבריו ,ושכתב בדעת הרמב״ם דכיון

דברצץ המוכר נעשה ,אץ כאן חיוב השבה4
דהא הרמב״ם לא כתג דמיירי "דוקא"
בשאמר רוצה אני ,אלא "דגם" באמר
רוצה אני ,אבל עכ״פ מיידי גם בלא אמר רוצה
אני ,וא״כ בכה״ג הא חייב להחזיר.
ובאבן־האזל שם ביאר ,דהרמב״ם סובר ,דהא

דתליוהו תכין ,זביניה זביני,
היינו אף בלא אמר רוצה אני ,כיון דעכ״פ אגב
אונסא חתי גמר ומקני.

וא׳׳כ אף דהרמב״ם מיידי גם בלא אמר רוצה

ודאף דבעינן שיקנה ממנו החפץ ,ומבלי זה

אני ,מ״מ זה ודאי רמיירי רק באופן

אינו עובר ,אפ״ה הלאו הוי על החימוד

שהמכירה קיימת ,דהא לא מיידי שנטל באונס,

[וההשתדלות] ,ולא על הלקיחה ,ורק דעל

אלא בהפציר והרבה רעים עד שלקח ממנו,

איזה חימוד הוא עובר ,רק על חימוד כזה

ולכן לא הוי גזילה ואינו חייב להחזיר).

אי באומר רוצה אני ,רוצה באמת אף נלא האוגם ,או רק בשביל האונם
הרמב״ם
מחלוקת
קטז) וכעצם ביאור
והראב״ד ,אי עובר בלא תחמוד

אף כאופן שאמר רוצה אני ,וקנה ,ביאר שם
באבן האזל דפליגי בפירושא דאמר רוצה אני.
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דעת התום׳ [בתירוץ אין דניהיב רמי

דהראכ״ד מפרש דהכונה הוא דרוצה כאמת
בלא האונס ,ולכן סובר דאינו עובר
בלא תחמוד ,כיון דעכשיו מוכר לו ברצון גמור.
ודאטו מי שהפציר מחבירו למכור לו ,פעם
אחד ,לא יוכל יותר לקנות ממנו חפץ
זה ממנו לאחר ומן ,כשנתבטל ההפצרה ,וה״נ
כיון דאמרינן דלבסוף רוצה באמת למכור,
אינו עוכר בלא תחמוד].
אבל הרמב״ם סובר דאף באומר רוצה אני,
אין הביאור דשוב רוצה גם בלא האונס,
ורק דעכשיו בשביל האונס רוצה הוא ,ומשו״ה
סובר דבתליוהו וזבין זביניה זביני ,לא בעינן
דלקא שיאמר רוצה אני ,כיון דרוצה אני אינו
מוסיף כלום אלא רק מה דגמר ומקנה.

דעת התום׳ [כתירוץ א׳] דביהיב רמי

התוס׳
קי!) אלא דאכתי צ״ב בדעת
שכתבו
הראשון,
בתירוצם
דביהיב רמי אף בלא אמר רוצה אני ,ליכא לא
תחמוד ,והיינו דסגי במה דמתרצה וגמר
ומקנה לחוד ,וא״נ לה הקשו כלל.

1ואי דבקושייתם סכרי דלא סגי בגמר ומקנה,
א״כ הרי עיקר תירוצם• הוא דסגי
כמתרצה ,ועובר דוקא כשאינו מתרצה ,ומ״ט
כתבו רק דעובר בלא יהיב דמי].
ובתירוצם
כקושייתם
ואפשר דהתום׳
הראשון הוי שיטה שלישית ,רביהיב
דמי דהוי תליוהו "וזבין" דאגב אונסא וזוזי

פוברסי ןזצ״ל

לא אמר רמה אני ל׳עא לא תחמח־

טא
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וטשו״ה סובר שפיר הרמב״ם דעובר בלא
תחמוד אפי׳ כאמר רוצה אני ,כיון
דאין זה רצון גמור אף בלא האונס ,ורק דאגב
אונסא וזוזי גמר ומקני ,וא״כ איכא כזה לא
תחמוד.
ולפי״ז מדוייק היטב לשון התום׳ בתירוצם
השני ,שכתבו ,דדוקא במפייסו שיאמר
רוצה אני ,ליכא לא תחמוד ,אבל בלא אמר
רוצה אני ,אף דאגב אונסא וזוזי גמר ומקני,
איכא לא תחמוד.
והיינו דבתירוץ זה סברי כהראב״ד דליכא לא
תחמוד באמר רוצה אני ,ונתבאר דזהו
משום דרוצה באמת אף בלא האונס ,אבל אם
רק גמר ומקני מחמת האונס ,אך לא אמר
רוצה אני ,איכא לא תחמוד.
י׳ לא אמר רוצה אני ליכא לא תחמוד

גמר ומקני ,ליכא לא תחמוד אפי׳ לא אמר
רוצה אני ,ורק בלא יהיב דמי דהוי תליוהו
"ויהיב" ,בזה איכא לא תחמוד ,ולכן בקושיתם
דס״ד דמיירי בלא יהיב דמי ,הקשו דהא איכא
לא תחמוד ,ותירצו דמיירי ביהיב דמי.
ועג״ם נמצא ג׳ שיטות בזה ,שיטת הרמב״ם
דאף באמר רוצה אני איכא לא
תחמוד ,ורעת הראב״ד דרק בלא אמר רוצה
אני ,אבל באמר רוצה אני ליכא לא תחמוד.
ושיטת התום׳ כתירוץ א׳ ,דביהיב דמי אפי׳
לא אמר רוצה אני ליכא לא תחמוד.

אי בעי הכרזה גם לאו י עדות שנפסל בשכילו

קכא) גט׳ כיון דחזו דקא חטפי גזרו בהו רבנן.
והקשה הר״ן ,דכיון דחמסנין פסולין רק
מדרבנן ,א״כ הרי אינן פסולין בלא
הכרזה ,כדאיתא להלן (דף כו.):
וא״כ מאי פריך בב״ם (דף ד ):,גבי שומר
רשילם ולא רצה לישבע ,דמשביעין
אותו שבועה שאינה ברשותו ,דנימא מיגו
דחשיד אממונא חשיד אשבועתא.
והלא אחר שהוא משלם כמה שהיה שוה
הפקדון ,אלא שאנו חוששין שמא עיניו

נתן בה ,אין לנו לפסול אותו משבועה בלא
הכרזה.
(א״ה ,והיינו דהר״ן בקושייתו (ובתירוצו הא׳)
סבר ,דהא יפריך הגם׳ דיפסל משום
דחשוד אממונא ,הכוונה משום דהוי חמסן,
דפסול מדרבנן (ע״ש בתירוצו הב׳) ,ולכן
הקשה דהא בעי הכרזה].
(ואכן לעיל (דף כה .ס״ק פ״ו) הבאנו
דהנימו״י שם כתב דאף דבפסולי עדות
דרבנן בעי הכרזה ,מ׳׳מ לאותו עדות שנפסל
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פוברסקי זצ״ל

מהדרין  -דף נ״ד ,ע־ב
רק לפסל לערות בעי הכת /ולא לשבועה

בשבילו ,פסול אף בלא הכרזה ,וא״כ לפי״ז
א״ש דפסול אף בלא הכרזה.
ואמנם כבר כתב ההומים (הובא לעיל שם
ס״ק פ״ח) תחלקו בזה התום׳

והרשב״א בב״מ (דף ה ,):דהתוס׳ שם הקשו
[אהא דמשני שם דאינו חשוד אממונא משום
דמורה ואמר דמי קא יהבנא ליה ,והקשו] דהא
אכתי מדרבנן הוסיפו לפסול אף חמסנין ,ואיך
נשבע שבועה דאינה ברשותו.

ותירצו דהיינו דוקא חמסן שחציף לחטוף
מיד ליד בידיעת הבעלים ,אבל הכא
לא חציף אלא מעלים חמסנותו ואמר שנאבדה
לו ,לא פסול ,ע״כ.
אך הרשב״א  p’nדאף דהוסיפו עליהם
חמסנין מ״מ הא בעי הכרזה ,וכיון דהתם
ליכא הכרזה ממילא אינו פסול.
והוכיח התומים מהא דהתוס׳ לא תירצו כן,
דמוכח דסברי כהנימו״י דלאותו

עדות שנפסל בו לא בעי הכרזה4
רק ליפסל לעדות בעי הכרזה ,ולא לשבועה

קכב) והר״ן תירץ וז״ל איכא למימר שלא
הצריכו הכרזה אלא לפוסלו
לעדות ,אבל לשבועה ,חשוד הוא בלא הכרזה,
שלענק חשד משעת העבירה יש לנו לחושדו,
אבל לענין פסול עדות ,הואיל ומן הדין אינו
פסול ,אין לנו לפוסלו עד שיבריזו עליו שהוא
פסול ,ע״כ.
ולכאורה סברת הדבר הוא דלענין עדות
בעינן פסול ,וכל זמן דאינו פסול,
הרי הוא כמד ,משא׳־כ לענין שבועה אינו ענין
לדין פסול ,ורק דהוי דין דאין משביעין אותו.

והגרכ״ד זצ״ל הקשה ,ןא״ה ,צ״ת אם הקשה
כן אהכא ,או רק על הרמ״א בסמוך
(כדלקמן ס״ק קכ״ה) ,וממילא ה״ה דקשה
הכא( ,כדלקמן ס״ק קכ״ו)] ,דהא ברשע דחמם
דפסול לעדות ,אף דיש עליו גם פסול רשע,

אכל עכ״פ חשוד לשקר ודאי דהוי.
וא״כ מה תירץ הר״ן דלענין עדות אין לנו
לפוסלו עד שיכריזו עליו ,נהי דפסול
רשע עדיין אין עליו ,מ״מ אכתי מחמת דחשוד
לשקר לא יהא עד ,וכמו דאין משביעי אותו
מחמת דחשוד לשקר ,כן לא יהא עד.

מ״ש ספק מתי נעשה רשע ,טמקוה ,ומשוחט ששכח הל׳ שחיטה
קכג) ועצם דבר זה ,כתב הרמ״א (סי׳ ל״ד
סעי׳ כ״ג) וז״ל ,אפי׳ פסול
מה״ת אין לפוסלו אלא בודאי אבל לא מספק,
כגון שהעיד בב״ד ואח״ב באו עדים עליו
שעבר עבירה שנפסל בה מה״ת ,אבל אין
יודעין אם עבר קודם שהעיד או אח״כ,
מוקמינן גברא אחזקתו וכל מה שהעיד כשר

עד דידעינן שעבר קודם לכן( ,ריב״ש) ע״כ.
וגקצוה״ח (שם סק״ה) ובש״ש (ש״ג פ״ד)
הקשה ,איך מוקמינן ליה אחזקה,
מ״ש ממקוה שנמדד ונמצא חסר ,דכל
הטהרות שנעשו על גביו טמאות ,משום
דאיכא תרתי לריעותא ,העמד טמא על חזקתו,
והרי חסר לפניך.
וא״כ ה״ה הכא הא איכא תרתי לריעותא,
דהעמד ממון על חזקתו והרי הרשיע
לפניך ,ואיך מוקמינן ליה אחזקה.

וכן הביא מדברי הט״ז (יו״ד סימן א׳ סק״ו)
שהאריך גבי שוחט שבדקוהו ונמצא
ששכח הל׳ שחיטה ,חיישינן על שחיטותיו
למפרע שהם פסולין משום דאיכא תרתי
לריעותא ,חזקת איסור של הבהמה ,וחסר לפניך.
וא״כ כ״ש הכא דאיכא חזקת ממון דעדיף
טפי מכל החזקות ,ודאי אית לן לומר
דמשום תדחי לריעותא לא מוקמינן ליה
אחזקת כשרות.
וכתב דלכאורה היה מקום להקשות נמי על
הא דקי״ל דאם נעשה מומר ,אין פוסלין
שחיטותיו ועדויותיו שלמפרע ,אלא רק מכאן
ולהבא ,ומ״ט לא פסלינן מחמת תרתי לריעותא.

אכן כתב דהתם ניחא ,כיון שלא ראינו שום
עבירה ממנו רק השתא בשעה שהמיר,
ומהיכי תיתי נאמר מדהשתא עבר ,אתמול נמי
עבר.
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שמחה

הוא ממש השמחה במעונו ופטרו לשלום ע״כ וכו׳ ופ״א בליל ר״ה אכל הרבי

מלובלין ז״ל גרייפליך .ושאל לתלמידיו שיכוונו הטעם למה

אוכל זה.

והגיד

אדמו״ר ז״ל הרבי ממתיק דיני קשיא .אמר הרבי יפה כוון:

שמעתי ממנו

סח) עו״ש פ״א

העולם

שאמר שצריך להאדם שיתי׳

לו רבי בזה

וגם צריך שיהיה לו רבי מעולם העליון ג״כ ומתוך אותן

הדברים הבנתי בשעת מעשה שהוא המהר״ל מפראג ז״ל .כי השיח באותה שעה

ממנו אין^שהיה על קברו בפראג אז .ואמר שלמד איזה מאמר בספרי המהר״ל
קודם התפלה והיה תפלתו ערוכה בכל על כפיו ע״כ .ומובן שזה שאמר על כפיו

כמ״ש (איכה ג׳) נשא לבבינו אל כפים .ואחז״ל אין תפלתו ש״א נשמעת אלא אם
משים נפשו בכפו ,גם אמר על המבחר הפנינים שהוא עשה אותו בגלגול הראשון:

סט) עו״ש (דף נ״ח ע״ב) .פ״א הייתי עמו בעיר גאווערצאוו .והיה לו אכסניא
♦
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אצל
כדרכו .והיה

,

א׳ מבע״ב העיר,

וכאשר לבש טו״ת לא רמז שילכו מאתו

יושב ובאו לפניו שני אנשים ופתח פיו הק׳ וז״ל ,יש חסידים

שלפעמים אינם יכולים להתפלל .והולכים למקום אחר אבל אין זה הדרך כי
המקום יתבע אותם מדוע לא רציתם לומר עלי דברים של קדושה ,ואם אתה

מרגיש' דבר מה הנה

אין לך עדים ע״ז .ואדרבה תתקן אותי עכדה״ק .ורמז

לילך ממנו והתפלל .ואח״ב שבא לביתו סיפר הדברים שלא היה יכול להתפלל עד
שרצה לילך משם מחמת

טעם הכמוס ,ולא

היה יכול לילך מחמת זו הטענה

ועזר לו השי״ת שהתפלל בטוב כדרכו והמבין יבין ,וא׳ שאל תתמה האיר דומם
יכול לדבר אבנים של יעאע״ה (חולין דצ״א ):יוכיחו .ועתה ראו והתבוננו אפם
————------ —-סצת-מדריגתו^מאוד נעלה! ____________________

-

ע) עו״ש פ״א הייתי עמו בעיר טארטשין והעמידו להכין לו אכסניא יפה עד
מאוד בבית חומה .וכשבא

לשם וישב על הספסל

בפרוזדור עד

שיפרקו החפצים מן העגלה ואני עמדתי אצלו והוא נשען על מקלו ואמר לי
בחשאי שאלך עמו מהאכסניא זו ותיכף עמד לילך .והיה רעש גדול וצוה לברור

לו אכסניא ולא הי׳ יכולים למצוא רק אצל השוחט בחדר קצר ונמוך מאוד ,והיה

זה בקיץ והאויר היה חם מאוד והיה סובל צער מאד .ואחר שבא לביתו סיפר
הדברים כדי להוציא מלבם שהיו סבורים שראה שם מה שראה ולכך הלך מהאכסניא

ואמר שלכך הלך משם כדי שלא לעבור על לאו דלא תחמוד כו׳ שזהו עיקר
הלאו כי אטו בשופטני עסקינן לחמוד בית דעהוראך לענין אכסניא טובה זה
מצוי מאוד שאינו אלא לשעה ,ומזה צריך אזהרה יתירה ובפרט שהבין שהבעה״ב
לא נתרצה רק מחמת הפצרת החסידים .ע״כ ברחתי משם וראה צדקתו ויראתו אף

 -בדברים פשוטים_________ ^:------עא) עו״ש (דק״ה ע״ב) .פ״א־נסע'מדאגציג”לביתו דרך עיר שעפם ,ושם היה

מופלג א׳ ושמו ר׳ זלמן חסיד והי׳ עני מאוד ויהי כאשר בא לאכסניא
שלח אחרי הר׳

זלמן וא׳ לו

שיעשה סעודה עבורו כדרך החסידים .ונתן לו

מלא חפניו מעות כסף בלי מנין .ותיכף הלך הר״ז לביתו עם המעות .ולקח
דגים ועופות וכל הצריך בריוח ונשאר לו עוד מעות .וכאשר הלך ר״ז הנ״ל
משם ציוה על המשרת של הבעה״ב לקרוא לו סוחר של פעלצין וקנה מאתו

פיטער ולאפין היטעל גם קנה לו מנעלים ובתי רגלים גם קנה לו התיכה של

שמחת ישראל :ברגר ,יצחק שמחה בן יחיאל מיכל«חסידות;» { }1עמוד מס 31הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ד

שערי

חושן משפט סימן שנ״ט

חסידות הוא על האיש שמרגיל עצמו לזלזל בגזל .והנה מהטעם
המבואר בב״י והוא מהירושלמי לא משמע כן דהרי להדיא
אמרו שאס כל אדם ששה כן כלה החבילה ומשמע דמשוס
קפידת בעלים נגעו בה ,ולא אמרו דיבואו להרגל גזל.

ועיין רשב״א ב״ק ק״ה ע״א ד״ה אע״פ דדין זה דוקא כשהוא

לחלק בין גניבה לגזילה בזה שהרי המקור לדברי הטור שאסור
לגזול אפילו ע״מ לשלם כתב הב״י דזהו מסוגיא דב״מ שס ,וכ״ה

בשאילתות בפרשת נח שאלתא ד׳ דתרוויהו שוים בזה .ואין
לחלק דשאני אם משלם לאחר זמן דע״ז קאי קרא דלא תגנובו,
וקרא דחבול מיירי במשלם מיד שהרי כתב הראי׳ש שאם משלם
מיד ליכא איסורא דחבול כלל ושרי .ואפשר דמאחר שכתב
הרא״ש דבמידי דזכות מותר לגזול ולזכות ע״י אחר ,וכתב

פחות מש״פ דכיון דממונא ליכא ורק צערא איכא
כדאיחא בסנהדרין נ״ז ע״א אבל ליטול קיסם דליכא דקפיד
כולי האי שרי דליכא צערא .ומיהו ממידת חסידות אסור

הטור דדוקא בדבר העומד להמכר דאז ודאי זכות הוא בשאר
חפציו הוי איסור גמור ,א״כ אפשר דלולי קרא דחבול הו״א

כדאיתא בירושלמי שאלו היה עושה כן נמצאת החבילה כולה
כלה וכן הגדר נהרס .ומבואר דעיקר החסידות היא לא לצער

דאס משלם מיד בדבר שאינו שמד למכירה ליכא איסורא
קמ״ל דיש איסור בדבר .ולפי״ז יש לחקור אם דין זה דילפינן

בדבר שאין קפידא כל כך ,ולעולם על אף הקפידא לא נחשב
לגזל משוס דממונא ליכא ,דהקפידא איננה משוס חשיבות

מיחזקאל הוא איסור נפרד מדברי קבלה ,או״ד זהו רק גילוי
על קרא דלא תגנובו דגם זה בכלל לא תגנובו .ונ״מ לכל דיני
גניבה והשבה אס צריך שוב להחזיר וליטול את שלו.

כולי האי שרי מדינא וממידת חסידות אסור .ואס ליכא אפילו

והנה בסוגיא ב״ב ט״ז ע״א אמרינן דאיוב היה גוזל שדה
מיתומים ומשביחה ומחזירה להן ומשמע דמידה טובה
היא וצ״ע ,ועיין יד רמה שם שכתב דרבא לטעמיה דס״ל איוב
מאוה״ע היה והס אינם מוזהרים על זה אבל ישראל כה״ג

»*אכן צל״ע לדעת הפוסקים דחצי שיעור אסור מהתורה עיין
מ״מ ריש הלכות גזילה א״כ אין זהו משוס צערא בלחוד

אסור .ולכאורה משמע דאין זה איסור גזל דעלמא דלכך שייך
לומר דב״נ אינו מוזהר שהרי מצווים הס על הגזל וע״מ להחזיר

וא״כ מה יש לחלק בין שוו״פ לפחות משוו״פ אי ידעינן דאינו

ה״ה בכלל גזל .ואין לומר דגזל דאיוב חשיב כמו כפל דהרי היה

מקפיד .ואולי כיון דבפחות משוו״פ מחלי אינשי אחר הגזילה,

גוזל קרקשת והקרקע ברשות היתומים קיימת והשבח נמצא
מיד ולא דמי לכפל שהוא לאחר זמן .ראיתי במהרי״ט ח״ב
חו״מ ס׳ צ׳ בתוך דבריו דפשיטא ליה דבסוגיא דגדישין ועדשים
עובר על לא תגנובו אף שדעתו לשלם כל זמן שלא שלם אבל
אחר ששילם מרצונו הוי תשובה מעלייתא ,ולפי״ז לכאורה גם

הממון רק שאס עושה כן היה גדר נהרס וכר ,ובאיכא קפידא
אז אפילו פחות מש״ס אסור משום צערא ,ובמה שאינו מקפיד
מעט קפידא גס ממידת חסידות שרי .ומדברי הרשב״א אלו
למדנו שאס יש שו״ס אין להתיר על סמך שאינו מקפיד.

אז יש לומר אס סתמא דמלתא לא קפדי כמו קיסס לחצוץ בו

שיניו חלוק הוא מיותר משוו״ס.

~

דעת

סעיף ב /אסור לגזול אפילו על מנת לשלם דבר יפה ממנו,
ויש מי שאומר דהיינו אס אין החשלומין בעין
שאס הס בעין כיון שהם יפיס מן הדבר שלוקח זכות הוא להס
ויזכה אותה לבעליהם על ידי אחר.

תיקן מעשה הרשע[ .ע״ע במה שכתבנו שערי דעת דמאי פ״ג
מ״ה].

סעיפים ט׳ י׳ י״א י״ב
ב״ק ס׳ ע״ב ורבנן ואי תימא רבה בר מרי אמרו גדישיס
דשעוריס דישראל הוו וגדישים דעדשיס דפלישתיס וקא
מבעיא להו מהו ליטול גדישיס של ששרים דישראל ליתן לפני
בהמתו על מנת לשלם גדישין של עדשים דפלשתים ,ושלחו ליה
חבול ישיב רשע גזילה ישלם אע״ס שגזילה ישלם רשע הוא.

ולכאורה צל״ע למה הביאו קרא דיחזקאל דחבול ישיב ולא

קרא דלא תגנובו דדרשינן ב״מ ס״א ע״ב דעובר
אף אם גונב ע״מ לשלם .ועוד דאפילו אם לוקח ע״מ להחזיר
גוף החפץ שלא מזיקו כלל אלא שואל שלא מדעת אסור .ואין

בירורי הלכות בענייני לא תחמוד ולא תתאוה,
וחקירות בעניינים הנוגעים למעשה
בהלכות אלו.
א .נחלקו הר״מ והראב״ד בפ״א גו״א ה״ט בדין המלקות
בלאו דלא תחמוד .דעת הר״מ שאין לוקין על לאו
זה מפני שאין בו מעשה ,והראב״ד השיגו לא ראיתי דבר תימה
יותר מזה והיכן מעשה גדול מנטילת החפץ אבל היה לו לומר
מפני שהוא חייב בתשלומין שהרי הוא כגזלן שחייב להשיב את
הגזילה ,ולפיכך אינו לוקה וגס זה חייב להשיב את החפץ

שערי דעת  -בבא קמא גבאי ,שאול בן מרדכי עמוד מס (102הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

שערי

חושן משפט סימן שנ״ט  -ש״ם

דעת

ה

לבעליו .ובדעת הר״מ נראה שאף שמדין החמדה בעינן שיקנה

למכירה בכהייג ועובר בלאו זה .עיין בזה שויית שבט הלוי חייה

את המקח מ״מ זהו רק תנאי לאיסור חמדה ושם האיסור הוא
במה שחמד ומתאמן לקנותו עד כדי שקונהו אבל אין הקנין
עצם האיסור ,ולכך אין דין השבה על החסן וממילא אין תיקון

קונטרס מצוות סי י״ט.
ו .לא תחמוד קאי גס במתנה ולא רק במקח ,כך מבואר

בהשבתו על האיסור שחמד והתאמן לקנותו .וזהו סירושא

בשערי תשובה לרבינו יונה שער גי אות מ״ג ,וכ״מ

דקרא שהביא הר״מ לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך,

בסמייג לאוין קנ׳יח .ומהטעם המבואר בר״מ ושו״ע שהחמדה
מביאה לידי גזל גס משמע כן .ולכאורה ה״ה בלאו דלא

חימוד שיש בו מעשה ,דעיקר שם האיסור הוא בחמדה
והלקיחה הוא תנאי להוכיח דרגת השתדלותו .ולדעת הראב״ד

עיקר האיסור הוא מה שלקח מתוך חמדה ושם האיסור הוא
בלקיחה .ונראה דלדעת הריימ אס קנה ואחייב נתבטל המקח
מטעם אחר עבר על לאו זה ,דהמקח הוא רק היכי תימצי
לחמדה.
כ .נראה דמה שכתב הרי׳מ והכביד עליו ברעים והפציר בו,
עניינו הוא שהסכמת המוכר באה על כרחו .ולפי״ז
אדם גדול בתורה ונכבד בעיני הקהל די לו בבקשה כדי שיחשב
בעל כרחו של מוכר ,ולא בעינן דוקא הכביד רעים.

X׳

תתאוה ,דהנאמר בזה נאמר בזה דלכך הביאו הר״מ והשו״ע
התאוה מביאה לידי חימוד והחימוד מביא לידי גזל.
ואוד-וו JU £>547

ז .האומר גוד או איגוד [ב״ב י״ג ע״א] אין בזה איסור דלא
תחמוד משוס שנותן לשני אפשרות לקנות ,אמנם יש
לדון אס מרבה עליו רעים ומפציר שימכור חלקו אם עבר בלא
תחמוד משוס דסו״ס כוונתו להפרד ואינו רוצה לאבד חלקו,
ולא משוס חמדת ממונו של שותפו ,וצ״ע.
ח .אין דין לא תחמוד בממון של גוי משום שאינו בכלל רעך
כך כתב המקנה אהייע הלכות קידושין סי כ״ח,

ג .יש לדון במי שרואה פועל אצל חבירו או חברותא שלומד
עימו וחומד אותו לעצמו לעשות טצדקי להביאו אליו אס
יש בזה לאו דלא תחמוד ,דאפשר דאין כאן בעלות שאינם

שייכים למאן דהו ואין בזה לא תחמוד .אחייכ ראיתי שבשדי׳ח
מערכת ל׳ כלל ק״ל הביא בזה פלוגתא באחרונים.

המחזר אחר קנית בית ועובר מבית לבית לשאול אס
ברצונם למכור אס יש בזה איסור דלא תתאוה.

ובמנ״ח מצוה ל״ח ,וגס לא תתאוה אינו עובר בגוי .ובפמ״ג
אורייח תר״ד הניח דייז בצייע ,ועיי פיית חו״מ סי שנ״ט ס״ק אי.
ולכאורה הרי מבואר בזה דהלא תחמוד ולא חתאוה תלוי
בבעלות על החפן ולא נקבע בעצם החמדה והתאוה לחפן,
מדמחלקינן בבעלות בין גוי וישראל א״כ לכאורה בדבר שלא
שייך בו בעלות כלל כגון בפועל לכאורה דמי למי שאינו בכלל

רעיך ואינו עובר בלאוין אלו ,וצ״ע.

נראה דגדר לא תחמוד הוא שהשחדלותו לקנות באה ממה

שחמד בית חבירו זה בדוקא ,שאז מתייחדת החמדה לבית
המסוייס ,אבל אס מחזר אחר בית איזה שיהיה ואינו חומד
דוקא בית זה ליכא איסורא ,דמגמתו איננה ביתו של חבירו,

רק מחזר לקנות לעצמו בית .אבל מי שרואה אצל חבירו מאכל
ומתאוה לו ומחשב בליבו האיך יקנה דבר זה ומתפתה בליבו

סימן ש״ס
סעיף א ,,כל הגוזל חייב להחזיר הגזילה עצמה שנאמר
והשיב אח הגזילה אשר גזל ואס אבדה או

נשתנית משלם דמיה וכוי.

עבר בלא חתאוה ,ואם משתדל לקנותו ומפציר בו ולבסוף קנאו
עובר גס בלא תחמוד דהרי התאוה לדבר מסוייס זה ,ומחמת
ראותו את האוכל התאוה לקנותו.

כדין נתייקר החפן ואח״כ שינהו אם משלם כשעת הגזילה או
כשעת השינוי.

ה :חפץ שעומד למכירה בסך מסוייס והלוקח רוצה לפחות
ממחירו והמוכר אינו מתרצה כלל למכור במחיר

כתב הרא״ש פרק הגוזל ם׳ גי דאס הושבח החפן אחר הגזילה
קודם השינוי אינו משלם רק מה שהיה שוה בשעת גזילה

הפחות ,נחשב שאין החפן עומד למכירה בסך כזה ,ואס הרבה
עליו רעיס והפציר בו למכרו לו בפחות עבר על לאו דלא
תחמוד ,דמאחר שהוחלט אצל המוכר שלא למכור בפחות
והקונה מפציר ברעים למכור לו חשיב כמי שאין החפן עומד

והשבח הוא של הגזלן ,ובגזל פרה מעוברת ואח״כ ילדה דהוי
שינוי גמור וקונה גוף הסרה אינו משלם כי אס מה שהיתה שוה
הסרה בשעת הגזילה וכל השבח עד השינוי הוא של גזלן .ולא
דמי למברא או שתיה דמשלס כדהשתא ,דהתס אבדה מן העולם
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חושדין שמא גוזל עכשיו א״כ לא
חוששים שבאותו זמן יגזול וגם ישבע
לשקר לכן אומרים שמסתמא יפרוש
משא״כ גזלן ודאי נבר הורגל בעבירה
א״כ חיישינן שמא ישבע ולא יפרוש.
ועיין בקצוה״ח (סי׳ צ״ב סק״א) שהקשה
בהא דכתבו התוס׳ בב״ק (דף קח).
גבי תרי כפילי בחד גברא בגון שטען
טענת גנב ונשבע ובאו עדים וחזר וטען
טענת גנב ונשבע ובאו עדים ,דאין לפוטרו
מחמת שנעשה פסול בשבועה שניה
משעה שנמצא שקרן בראשונה משום
דחשוד על השבועה פסול רק מדרבנן
וכיון דמדאורייתא שבועתו שבועה מחייב
כפל ,ע״כ התום׳ .מקשה הקצוה״ח דהא
בסוגיין מבואר דחשא״ש כ״ש דחשא״ש
ותירץ דחשוד על השבועה משביעין אותו
משום דשמא עשה תשובה ודווקא גבי
עדות הוא דחדית רחמנא אל תשת רשע
עד אלא מכי אתברר שעשה תשובה אבל
לשבועה לא כתיב ורשע נמי משביעין
אותו דאפשר דעשה תשובה ,עיי״ש.
רצ״ב האם בעדות איכא גויה״ב דרשע
פסול ולא אמרינן דעשה תשובה
הא זה שלא אמרינן דעשה תשובה הוא

זבו

)

דין בכל התורה דמעמידין אותו על חזקתו
וא״כ גם בשבועה הוא בחזקת חשוד
ושבועת חשוד אינה שבועה ,ואם כוונתו
לומר דדוקא בעדות שחל עליו חלות פסול
של רשע שייך להעמידו על חזקתו דהוא
רשע אבל פסוד חשוד בשבועה דאינו
חלות פסול אלא דאי אפשר להשביעו בזה
אמרינן דאין ראיה מרגע אחת לשניה
ושפיר אפשר להשביעו ,אלא דצ״ע דהא
גם בדין חשוד על הדבר לא דנו ולא
מעידו אף דאינו פסול הגוף מ״מ לא
מועיל עדותו עד שיתברר דעשה תשובה
ושוב אינו חשוד ,אך אולי י״ל דמאחר
דשבועת חשוד שפיר הוי שבועה אלא
דאין מוסרין לו שבועה לזה שפיר י״ל
דאם יש צד ומקום לומר דעשה תשובה
שפיר משביעין אותו ,וצ״ע.

צא) בגמ׳ ,אלא הא דתני רמב״ח ד׳
שומרין וכו׳ ,צ״ב דהנה
לעיל (אות עג) הבאנו קושיית הראשונים
דל״ל כלל דין שבועת השומרים תיפוק
ליה משום גלגול שבועה ותירץ הראב״ד
דנפק׳־מ להיכא דמחל לו פרה של כפירה
דאינו מתחייב ע״י גלגול ,א״כ מה מקשה
הגט׳ דחשא״מ חשא״ש מנין דנשבעין על
הכפירה ,וצ״ע.

בגדר לאו דלא תחמוד
צב) בגמ׳י לא תחמוד לאינשי בלא דמי
משמע להו ,ובתום׳ וא״ת

ות״ל משום לא תגזול וי״ל לעבור עליו
בשני לאוין ,עיין מהרש״א שכתב דשיטת
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התום׳ הוא דכן הוא האמת דלא תחמוד

תחמוד

הוא דווקא בלא דמי ,וצ״ב בלשון הגמ׳

שביארנו דאיסור לא תחמוד הוא חמדה

לא תחמוד "לאינשי" בלא דמי משמע

בלא נתינת דמים כמו גזילה לכך כשנותן

,להב זא כן הוא האמת ,ויש לבאר דגזלן

דמים מפקיע הלא תחמוד כיון דאין בזה

חשוד לא בגלל שעשה מעשה גזילה

שיעור חמדה לעבוד בלא תחמוד.

1

והביאור בתי׳

א׳

הוא

כמו

בפועל אלא כיון שכוונתו לגזול חשוד על
השבועה ,ולפי״ז אפילו אם עפ״י דין

והנה ברמב״ם (פ״א מהל׳ גזילה ואבירה

הגזילה שייכת לו הוי חשוד כיון שתלוי

ה״ט) כתב וז״ל ,כל החומד עבדו

בדעת בני אדם והם חושבים זאת לגזילה

או אמתו או ביתו וכליו של חבירו או דבר

באיסור לא תחמוד לכך כתבה הגט׳

שאפשר לו שיקנהו ממנו והכביד עליו

לא תחמוד לאינשי אף דכן הוא האמת

ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו אע״פ

כיון שתלוי בדעת בני אדם ,אלא דצ״ב

שנתן לו דמים רבים הרי זה עובר בלא

■rrtj

דא״כ היו צריכים לפרש קודם דכן הוא

תעשה שנאמר לא תחמוד ואין לוקין על

(כמוש״כ

לאו זה מפני שאין בו מעשה ואינו עובר

בסנהדרין) דהא הגט׳ מיידי לגבי דעת בני

בלאו זה עד שיקח החפץ שחמד כענין

אדם ותום׳ מיירי לדינא ,משמע לכאורה

דלא כהמהרש״א דתוס׳ סברי דגם בדמי

שנאמר לא תחמוד כסף וזהב ולקחת לך
חימוד שיש בו מעשה ,עכ״ל .ובראב״ד

הוי לא תחמוד ודלא כהתוס׳ בסנהדרין

השיג ע״ז וז״ל ,לא ראיתי תימה גדול מזה

דסברי דדווקא בלא דמי הוי לא תחמוד.

והיכן מעשה גדול מנטילת החפץ וכו׳,

האמת

ואח״כ

להקשות

צג) בגמ׳ ותוס׳ שם ,יש לחקור בדין לא

תחמוד

האם

האיסור

הוא

לחמוד חפץ של פלוני ולגזול אותו כמו

איסור גזילה או דהוי איסור חמדה עד כדי
גזילה ואף דלא עשה מעשה גזילה כמו

לא תחמוד אשת רעך שהאיסור הוא לא

המעשה גזילה.

עכ״_5

ועוד כתב הדאב״ד שם דדווקא

דלא אמר רוצה אני עובר בלא תחמוד,
עיי״ש .ובפשטות נראה דנחלקו הרמב״ם

והראב״ד בב׳ הביאורים הנ״ל בדין לא
תחמוד דהרמב״ם ס״ל דאיסור לא תחמוד

הוא החמדה שבלב אלא דאיכא תנאי

בשיעור החמדה שבלב שיגרום למעשה
ולכך סובר דהוי לאו שאין בו מעשה

והנה היכא דנתן דמים בע״כ של הנגזל

וסובר ג״כ דאף באמר רוצה אני דאין

כתב המהרש״א בסנהדרין (דף

הקיחה מעשה עבירה מ״מ עובר בלא

כה ):דתלוי לפי ב׳ התירוצים בתום׳ (שם

תחמוד משא״כ הראב״ד ס״ל דאיסור לא

ד״ה מעיקרא) אי איכא איסור לא תחמוד

תחמוד הוא לקיחה ע״י חמדה כמו איסור

או לא דלפי תי׳ א׳ ליכא איסור לא

גזילה ולכך סובר דאין לך מעשה גדול

תחמוד ולפי תי׳ ב׳ איכא איסור לא

מזה והוי לאו שאין בו מעשה וסבר ג״כ
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דאם אמר רוצה אני אינו עובר בלא תחמוד
כיון שבכה״ג אין הקיחה מעשה עבירה
והאיסור לא תחמוד הוא המעשה קיחה.
ובמנחת חינוך (מצוה ל״ח ד״ה
דלדעת
כתב
לכאורה)
הרמב״ם דאף בגמר המקח רוצה המוכר
מ״מ עובר בלאו זה א״ב אפשר לומר דגם
בפחות משו״פ עובר בלאו זה [ואולי
מוכרח כן דהרי בנתן דמים איכא חמדה
רק על הבעין דהוא פחות משו״ם ,ויל״ען,
ולפי״ז בגוזל פחות משו״ם יהיו לוקין על
לאו זה דלא ניתק לעשה וגם לא ניתן
לתשלומין ,ומקשה מהא דאמרינן
בסנהדרין מי היכא מידי דלישראל שרי
ולעכו״ם אסור והרי פחות משו״ם וכו׳
א״ב מבואר דאין עוברים בלאו בפחות
משו״פ ,עיי״ש .ומש״ב לדעת הראב״ד
דבפחות משו״ס אין איסור לא תחמוד
ומבואר עפ״י הנ״ל כיון דאיסור לא
תחמוד הוא קיחת ממון ע״י חמדה ופחות
משו״ם אינה קיחת ממון.
אמנם באמת נראה דהראב״ד ג״ב סובר
דהאיסור הוא איסור חמדה אלא
דסובר דבעינן לקיחת חמדה היינו
דהעבירה הוא קיחת חפץ של אחר
מחמת חמדה אבל אין האיסור איסור
ממון דהיינו הפסד ממון של אחר כמו
איסור גזילה דהא גם באשת חבירו יש
איסור לא תחמוד אף דאינו שייך כלל
לממון ,ומש״כ דהוי לאו שניתן
לתשלומין אף דאין האיסור איסור גזילה
מ״מ שייך לקראו לאו הניתן לתשלומין

זבו>1

[וכמש״כ בחינוך לגבי לאו דשוחד
ואכ״מ] ולכך סובר הראב״ד דבאמר
רוצה אני הרי אין הקיחה קיחת חמדה
לא שייך בו הלאו דלא תחמוד ,ולפי״ד
מש״כ המנחת חינוך דדוקא לשיטת
הרמב״ם עובר בלא תחמוד גם בפחות
משו״פ יש לומר דגם להראב״ד עובר
בפחות משו״ם דגם לפי שיטתו אין
האיסור איסור קיחת ממון אלא איסור
קיחה ע״י חמדה וכמו באשה ממילא לא
בעי שיעור פרוטה דגם פחות משו״ם הוי
חפצא אלא דאינו מחייב ממון (כמוש״ב
בחידושי מרן הגרי״ז הלוי) ,ועל עיקר
קושייתו בפשטות י״ל דלאו בכל גזל
איכא איסור לא תחמוד אלא דוקא בגוזל
דבר מסוים שחמד בו ושפיר יש לומר
דבגוזל ע״מ לאבד אף דעובר בלא תגזול
מ״מ לא שייך בו איסור לא תחמוד
ושפיר מקשה הגט׳ מי איכא מידי
דלישראל שרי פחות משו״פ בגוזל בלא
חמדה ולעכו״ם אסור.
והנה איסור לא תחמוד הוא גם
בקרקעות וכמוש״ב במנחת
חינוך שם בד״ה והנה אחר ההתבוננות
מהא דמפורש בקרא בית רעך ועבדו
ואמתו ולהדיעות דלא תתאוה ולא
תחמוד חדא היא הא כתיב שדהו,
עיי״ש .והנה כתבו התום׳ לקמן (דף
סא ).דהא דקרקע אינה נגזלת אינו
מפסוק אלא מסברה ומ׳׳מ לא תחמוד
איכא רואים דלא תחמוד לא בעי מעשה
גזילה אלא מעשה חימוד.
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צג) בא״ד ,וא״ת והא כי יהיב דמי נמי

כהראב״ד בחדא ופליג עליה

חמסן הוה וכו׳ וי״ל דחמסן

בחרא שסברי שהאיסור הוא לקיחת

לא פסול לעדות אלא מדרבנן וכו׳ וחמסן

דזמדה ומוסיפים על שיטת הראב״ד דגם

דקרא דלא יהיב דמי וכו׳ ואע״ג דהוסיפו

כשאינו אומר רוצה אני מאחר דנותן

עליהן החמסנין וכו׳ היינו חמסן שחצוף

דמים אין זה לקיחת חמדה ,עיין במגיד

וכו׳ ,ע״כ .ובתוס׳ בב״ק (דף סב .ד״ה

משנה שם שהקשה בדעת הרמב״ם דס״ל

חמסן) ביארו יותר דקושייתם הוא דמ״מ

דהאיסור לא תחמוד הוא שיקח את

אמאי משביעין אותו בשילם ולא רצה

החפץ שחמד והא כל מילתא דאמר

לישבע הא מדרבנן הוא חמסן ומיגו

רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני,

דחשא״מ מדרבנן חשא״ש ,עיי״ש .ועיין

ויש ליישב עפימש״כ הרעק״א דהדין אי

בתום׳ הרא״ש כאן שביאר ג״ב הכי

עביד לא מהני הוא דווקא היכא דמתקן

קושיית התום׳ ,מבואר דשיטתם דמיגו

הלאו משא״ב הכא לא מתקן הלאו דהא

דחשא׳׳מ מדרבנן אינו נשבע ועיין לעיל

עבר על לא תחמוד ולמעשה החפץ

(אות פט) שביארנו דלפי ביאור הרעק״א

נמצא אצלו ע״י חמדה ,אמנם לפי״מ

דחשא׳׳מ חשא״ש היינו דהכפירה גופא

שביארנו דדעת הרמב״ם הוא דאיסור לא

הוי כנשבע משום חומר איסור לא תגזול

שבלב שיגרום

לא שייך כלל לומר דמדרבנן חשא״מ

למעשה ולכך בעינן שיקח את החפץ

חשא״ש דהא בעינן בירור מדאורייתא,

שחמד א״כ לפי״ד ל״ק קושיית המ״מ

א״כ ה״ה הכא לפי סברת הרעק״א עדיין

דלא שייך כלל לומר הכא אי עביד לא

צריך לישבע וכמוש״ב דהשבועה תהא

מהני.

בירור דאורייתא.

תחמוד

הוא

החמדה

דף י
צד) בגמ׳,

ע״א

אלא הא דאמר רב נחמן

והטעם של אין אדם תובע הוא רק טעם

שבועת

לתקנה ולכך שייך לומר בזה לא פלוג דאי

ובתום׳ כתבו וי״ל כיון

נימא דהמחייב הוא הראיה מה שייך לומר

דבשאינו בעין משתמיט אף כשהוא בעין

בזה לא פלוג רבנן הא בכה״ג אין הראיה

לא פלוג רבנן ,עכ״ל .ונראה להוכיח

של אין ארם תובע אא״כ יש בו ,וכ״ה

ממש״ב התוס׳ דאין המחייב של השבועה

שיטת הרא״ש בב״ב (דף לא ):גבי רבא

הראיה של אין אדם תובע אלא א״כ יש

בר שרשום דמשביעין אותו היסת ע״י

בו אלא התקנה הוא דתביעה מחייבת

טענינן אף דהתם אין החזקה דאין אדם

משביעין
היסת וכו׳,

אותו

שערי זבולון  -בבא מציעא שוב ,זבולון בן יצחק אליעזר עמוד מס (108הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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במלית שחציו סתום שמתזייב בציצית ואין יוצאין בו בשבת מסברת הרמב״ם דציצית
בשבת אין הטעם משום עדל״ת רק משוס דהמצוה מחשבא להו לנוי וא״כ אין
חילוק מן ספק לוואי יעי״ש בפרמ״ג (אי״ח ם,׳ י’ג א״א פ״ק ב׳) שמניח בקושיא
מדוע בטליתים שחייבים ציצית מדרבנן יוצאים בשבת ■ומדוע בחציו מתים והוי
ספק דאורייתא וממילא ג״כ ודאי דרבנן ואעפ״ג אין יוצאץ וההערה הזאת עיר
ייתר עלומה ואף אס יעלה בידינו לחלק בין ספק דאורייתא לודאי דאורייתא
עכ״פ תקשה מדוע יוצאין בודאי דרבנן וחילוקי של הפרמ״ג כאן (בא״א ס״ק י״א>
דספק סחוס לא היי ספק גמור אינו מוכן דעכ״פ מחויב מדרבנן ולא גרע
סכל דרבנן.

ובלמדי

הלכה זאת חלקתי אז בין ספק שאין מברכים עליו לודאי דרבנן
שמברכים ועי׳ מג״א כאן שפוסק כן שאין מברכים על ספק סתום והב״י בסי׳•
י״ג מקשה באמת דמדוע יולאין בציצית דרבנן ומתרץ משום יברכינן טליהו א״כ

רק בברכה תליא מלתא ,ומור יש לחלק דסברת הרמב״ס היא דדרך מלבוש של
ד׳ כנפות הוא בציצית ומשו״ה הוי כמו אמרא כמו״ש הד״מ בפירוש מכיון שפשוט
אצל כל האנשים דד׳ כנפות ב׳ מזה וב׳ מזה מחוייביס בציצית משי״ה הציצית
המה דרך המלבוש ודרך כעולם ויוצאים בו בשבת משא״כ חציו סתום אינו ידוע
ובטלה דעת הנושאי נגד דעת כל אדס וזה כונת הרמב״ם בטלית מצוייצת
"כהלכתו" יוצאין נשכת והבן ואכמ״ל.

יעקב אביגדור אביק״ק דראהאביטש.
סימן ה
ח) ק״ל בלאווי דלא תחמוד ולא חתאיה באשת רעך ת״ל דעבר על הלאו
רלא תתורו אחדי לבבכם ואחרי עיניכם דזה זנות יא״ל דילקי שניים דהא על
שניהם אינו לוקה מטעם ־דאין בהם מעשה כמבואר ברמב״ם וחינוך וגם הרמב״ס
(בפ״א הי״ב מהל׳ גזלה) מנה כמה לאוין עובר והי׳ לו לחש ב ג״כ לאו זה
ודוחק לומר דנפ״ח כשחיף דאינו מתקשה לדידן רקי״ל כרבא דביאתו אינו ביאה
ובקטנה פחותה בג׳ דחתקדשת בכסף ובשטר (ע׳ פנ״י בקו׳א לקידושין) דל״ש בהו
אחרי עיניכם זה זנות דהרי כיון דפרטה התירה אשת תברך הכינה בחימוד בטניגי
אישות ובשחוף ובקטנה פחותה מבת ג׳ ל״ש זה (ומצאתי בזת בכלי יקר בפרשת
יהרו והעיר בעני! הרהורי עברה קשין מעברה י ובכלי חמרה ואתחנן במחכ״ח

דחאו בקש דאסת דיש מחשבת
ותאוח ניאיף).

ופזר,

גזל בחימוד אשת חבר 1אבל בטח יש

רציתי לומר דהלאוין הללו לאו דיקא

בחימר לעצמי

ג*כ חימיד

אלא אפילו.

בחומד אשח חברו או שדהו ישירו לבנו שהוא טור תחת רשיחס ג״כ זה הדין
וראי׳ ממנילתא (ם׳ יתרו) כיון דממעט בתו לבנך ובנו לבתך דאינו טובר
מטעם דאינו תלוי י ברצונו ובגדולה איירי (ע״ש בזי״ר בילקוט) משמע ובקטנה
שהיא ברשית אביה לכנו עובר א״כ הה״ד אשת חברך לבנו עובר ונזה ל״ש.
הרהור זנות ראינו חומדה לעצמו.

n

1

שערי תורה

חוברת א

שנה יד

ויבזה מיושב קו הראב״ד טל הרמב״ם (כפ״אה״ט מהל׳ נזלה) דהקשה
מל רב־נו שכתב דא׳נו לוקה טל לאו דל״ח מטעם דלי׳ בי׳ חמשה דהרי ניטל
החפץ שחומד ואין לך מעשה גדולה מזו ע׳ש ולפ״ז ניחא .דהיכא דחומד יכופה
חברו שימכור שורו לבנו מדין הא לך מנה ושהי שורך קנוי לבני דק נה ונכה׳ג
ליכא מעשה דהרי הנוטל הוא הבן לא החומר וכ״כ הה*מ דהיכי דאפשר לעביר
בלי מטשה גם היכי דאיכא מעשה אינו לוקה ויש להאריך בזה אך אבקש מחכמי
השערי תורה לעיין בזה כי אני רוצה לשמוע חו״ר רבותינו נענין חידוש הדין הזה
 1דיש לאו רל״ת אף במוני דאינו חומד לעצמו אלא טבור בנו כי מדברי המכילתא

מוכח כן.
דברי המכילתא הנ״ל לא זכיתי להבין אם כי בבתו לבנך
ב)
הי׳ הא" מ אף כעת הוא גדולה מ*מ הי׳ בירון מן הזמנים ברשותו אבל בבנו
• לבתך כילד יש הא״מ לחייבו הרי אין בירי האב לקדש עבור בנו אולי זה היא
לרעת הר״י ברזילי הידועים וצ״ע.
ג) לא .ידעתי למה הקפידה התורה אשר לא חגלה טרוחך במזבח הרי
הי׳ מטלות בין אולם למזבח והרי המזבח נ״כ לא כי׳ עלי׳ רק קרישת בה״ב
כמבואר בכתובות (ק״ה) ובריש כלים מבואר רנין האולם למזבח מקודש יושר
מעזרת כהנים מקום העזרה ולהרמב״ם הנהו מעלות דאורייתא וצ״ע.

ובאמת

יצחק יהודה טראנק אבד״ק קוטנא.
 .־סימן ו

לרובין (ל״א ).בתום׳

(ד״ה כאן) פ״ה ערוני תחומי! אקנויי שביתה
היא וקטן לא אלים למיקני וקשה זכו׳ ועיר לפירושו משמע דאי הוה אלים
למקני הוה מהימני ליה והוה עירוב וא״כ היכי פריך בסמיך ודילמא לא ממטי
ליה ודילמא לא שקיל מיל׳ דכיון דמהימני' ליה ממטי ליה ואי לא שקלו מיניה
׳יחזור טכ״ל ,ולכאורה קשה הא כל עלן חזקה דשליח עישה שליחותו הוא משום

דאמרינן שמשתמא אם איש הבטיח לעשות דבר פלוני בוראי יעשיה ,ונוכל לסמוך
׳מליו בזה .שבורא' טשה כמו שהבטיח ,ואם היה דבר שמעכבו ולא יכול לעשות,
כיה חוזר אצל המשלחי להודיע לו שלא עשה כרי שלא לסמיך עליו .וא״כ קידם
■ששירן בגמרא -דאמר ר״י חזקה שליח עושה שליחותו  -הוה אמינא שגם בעירובי
תחומין לא אחרינן חזקה שליח עושה שליחותו ,וא״כ איך מקשי בתים׳-שביון
שמהימני ליה אם לא שקיל מיניה יחזור - .הלא זאת הוא נחמת עלם החזקה
ששל*ת מושה שליחותו וער השתא לא ידענו עיר מחזקה זו ,מר ששירן בגמרא
סל זה שחזקה שליח עישה שליחותו .ולכאורה הוא החיה גדולה.
וגלפע״ר לחרן ,והנה כלל גדול כללו האחרונים .רכל הפלוגתא של חזקה

שעיש היא רק היכא שלא ראינו סוד אס התחיל לעשות אך אם אנו רואים
׳שכגר התחיל השליח לעשות שליח תו ,אז כ״ע מודים ששמביגן עליו (אפילו
שדאוריישא) שבודאי גמר לעשות -כמו שהתחיל.

; :ע

סיון ה׳תרס״ד.

*-ג

נחבש• בה בשמ״ה חלק ח* •סוס״י נ״ב :יסו״ס" ואד אומר צם מתה !קולר *ולין,
כי הגאון דל הקשה לרבי יוסי כדבי ♦הודה דס״ל חכר א״ל התראה א״כ «כ!פ
יהרגו הזוממין כשהרגו גידיהם כדץ התורה יד המדים תהיה בו ,זלר״י  pבתירה
בסנהדרין ט״ח ,אפי׳ שניהם הרגוהו יתחייב השד ולרבנן באס כהרג ביד הראשון
לכדו ע׳ סנהדרין ס״ה .שהאחר מתחיל ואס לא מת בית נומד השר ,וא״כלא
יתכנו התירוצים שנאמרו מפני שלא החרו בהם דט״ז אצה״ת ,וגס צא התירוץ דשנים
,שהרגוהו פטורין ,אבל התירוץ הנטן והאמת כמ״ש בשפית שם דהרנו אין נהרגין
•משום שאין להם כפרה במיתה .וכמ״ש הסמ״ג .הובא נמהרש״א דל סנהדרין פ״ד
גבי טחן כל ורמו למולך ,ימו״ש .ואין להקשות הרי טכ״פ גם רוצח נפש נהרג
.ויש לו כפרה ז־ז״א ונמש״ש ,דרוצח שרצח כי יחס לבבו בשמח כססו וגם לא משה
טין של ממלה כאלו אינה רואה ידו .ולא כאלי הזוממין שהעירו בב״ר בישוב
הדמה ובהלנת דין וגס להיות כצדיקים במיני הבריות ולא כרוצחים אלא כמעידים
והירגים בדין וכמו שהחמירה חורה בגנב יותר מבנזלן ,וכמש״ש ,וחו לא מידי.
וא'צ לפלפולים.
שם קושיא בשם .במל בר״א ז״ל דליתסר לכהרסריאה ובמ*ס כלב״נ הואיל
.דלאו בשחיטה תליא לרירהו ,הנה גס דמשמיה רגברא רבא איתמר ,וידעתי דרב
גובריה והגאון בר״א דל ,ולא הגעתי לקרסוליו .מ״ת אמינא״דבמחכ״ח קושיא של
■כלום הוא ,דנב״נ לא ניתנה כלל מצות שחיטה ,ושפיר לאו בשחיטה תליא חילשא
.לדירהו רק במיתת הבהמה ,ולכן בשחיטה נטשו הבמ״ע כאמה״ח ,אבל לכהנים
כהי דאישתרי מליקה בסוף ,אבל הרי בבהמה ןנכ״פ גס שחיטה אשכחן בהריא
דאשתרי להו לחיים וקיבה ,והקיבה מבמ״ע היא וש״מ דגם בשחיטה תליא מילחא
ורק דגם נבילה סד״א לאשמי /ילא אאמין שיצאה כקושיא .מפי כאין כמוהו. .
שם (בסי׳ ו׳) בנה טלי ויקף ,ואין בכל דבריו ממש כמו ,שיראה המעיק
בטין יפה ,ובפרט בהא דכתב דשנים שטשאוה היינו השואל והנשאל .דהבא לשאול
יי  r־ .׳ ;c
מהכהן אין טושה כלום.
ו) שם (בסי׳ ז׳) ממחזק להסיר הדלקת העלעקטרי .נירט .ואני איני
ממים ואס באמת טמא דבר להיתר אין הקולר תלוי בצוארי כי אני חן האוסרים.

י)

ה)

הק׳ שלום יוסף

סימן ג

הלוי
■-

חופ״ק לאקאטש,.

•'"־־"—-ך-

א) כשק״ת (שנה מ״ו חוב׳ א׳ סי׳ ב׳) רצה כ״ת לתרץ קישיתי .בשע״ת
(חי״ר חוב׳ א׳ סי׳ ה׳) למה צא חשיב הרמב״ם (בפ״א הי״ב מהל׳ גילה) הלאו
ולא מחורו אחרי לבבכם ,מטטס דלאו תתורו ישנו .אפי׳ ברברים שא״א להשיגם
;
משא״ב בלאו דלא תחמוד דכתב הרמנ״ם דרק בגווני לאפשר להשיגם מ״נג.
אבל נמח״כ לא ידטחי מה פסל נזה הרי סוכ״ם ישנו נכלל .מאחים מנה
ואס חמד לאשת חברו שאפשר לו להשיגה למה לא יטבול על נ' .לאורן וכמו
רהרמב״ם דל חשב דגזל דבר החומר טובר בג׳ לאווין ,אף ואפשר לו לעבור טל
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חוברת ג
שערי תורה
׳־גד
־ ------- «---------------------------------------------
\ל״ת ולא יפטר מל לא חנזל מכש״ב דהי׳ לו לחשוב רגיל אשש חברו עובר פל
י-
..
\ ב' לאוק ונניח דיט לא ■ תחמוד איכא גמי לאו דלא חחורו._____ .
י־ ־• ב) וטש״ב דלאי שאין בו מעשה פירושו שלא נפשה בזה שום ממשה אבל
הינא והכן נוטל פ״י השתדלות אביו שהדבר שהי׳ שייך לחבית נלקח לרשות בנו
א״כ מה ל אם החומד טטל או בנו נוטל 1עכ״פ לא גרע מהא ותמורה (נ):
דבדבירו .משה ממשה ע״ש.
לרעתי ז״א דהסם נמשה שימי בחפץ מחול קודש ישינוי שם כשינוי ממשה דמי,

•אבל שינוי רשיות ל״ה שינוי -מפשה וש״ר בגזלה כלי יאיש ל״מ מירי משא״כ שינוי
מעשה ובכלל א״א לחשוב מעשה רחבירו דאל׳ב למה  ,כתב הרמב״ם בהל׳ ק״פ
והמאכיל לנכרי מק״פ אינו לוקה וכתב הכ״מ מטפס דאב״ח הרי מטחו אוכל ופשוט.

יצחק יהודה טרונק

ההופ״ק קוטנא.

סימן'ד
א) בשע״ת (שנה ט״ו חוכרת א׳ סימן ב׳) כתב הרב לתרץ את מה
.שהקשית• בשע״ת (חי״ד חוב׳ א׳ סי* ה׳) טל דברי החום׳ מירובין ל״א ד״ה כאן.
שמקשו סל רש״י רכיין שמהימן ליה ממטי ׳ליה ,ואי לא שקיל מיניה יחזור כלא
זאת.הוא באמת עצם החזקה של שליח עושה שליחותו ,והרי עד השתא מדיון לא ידענו
מחזקה זו .מד שתירץ בגמרא מל זה רחזקה שליח עושה שליחותו ,וע״ז כתב הרב
לפרש דכונת החום׳ להקשות כך ,דכיון דמסקינן דחזקה שלית מושה ׳שליחותו ,א״כ
שוב לא צריכין לומר דמיירי בעומד ורואהו ,דהא די נזה לבד רחזקה שליח מושה
שליחותו ואמנם באמת לא הועיל הרב כלום ,כי הרי ק* החום׳ הוא גם על ,ודילמא
לא שקיל מיניה ,דאי לא שקיל מיניה יחזור וזהו באמת תירץ הגמרא דחזקה שליח
עושה שליחותו ,ולפרש שכל ק׳ התום׳ מוסבת רק טל ורילמא לא ממטי ליה .אין
לשון החום׳ סובלת פ׳ רחוק כזה ,וכל טין רואה תעיד כי ק׳ התום׳ קאי טל
׳שניהם ,טל ,ודילמא לא ממטי ליה ,ורילמא לא שקיל מיניה ,ומשניהם הוא מקשי
.טל פרש״י.
אם נקשה בעצמנו טל רש״י כמו שרצה הרב לפרש בק׳ התום׳,
ולומר !כיון שסוף סוך חזקה שליח מושה שליחותו ,א״כ למה לא תירץ בגמרא חיכך
טל הק* ,ורילמא לא ממטי ליה .רחזקה שליח טישה שליחותו? זהו לא קשה כלל כי
כן דדך הגמרא לתרץ באופן ודאי וברור ,ולכן תירץ שכאן מיירי בעומד ורואהו שהוא
סירץ היותר מספיק ויותר ודאי וברור .כי חזקה שע״ש הוא רק מטעם רוב ,וטוב
לגו להעמיד את המשנה באופן שברור לו שקיים שליחותי ולכן הרי זה עירוב!
שכתב הרב שם דכונת והלך לתרום ,שנזכר ברברי הרמב״ם והמיר,
קאי טל בטה״ב .ולא על השליח ,טעות הוא בירי ,כי למה הלך הבטה״ב לתרום
הרי כבר שלח שליח לתרום בשבילו? וט״כ שכיונו בזה שכתב; והלך לתרום ,שהשליח
הלך לתרום ,היינו שהלך לאותה דרך שמוליך למקום הכרי ,וכן הבין הב״י בדברי
הרמביס והטור ,ולכן כתב (ביו"ר ה׳ תרומות ס׳ של״א ם׳ ל״ד) כזה הלשון ,האומל,

ואמנם

ומה

סיון ה׳הדפ״ה

יג

ועם

דברי הנתיבות יח־שב כטוב ממס מה שהקשה הסח״ט סימן שכא מל
הרמ״א נהי דנזרח המלך היא מכת מדינה מכ״פ לא הו״ל ליפות כמו' של המלמד
אדרבה מניח ממעטת השטרות כמבואר במשנה דר’,ה הנ״ל וכאן היא להפך
שמרבה את .השכירות וכן הקשה מ״ש מספינה סתם ויין סתס דקיי״ל יחליקו וכן
מ״ש מהפינה ויין זה דאוקים ממין בחזקתי ואמאי ס״ל כאן שמתן לו שכרו
,
משלם עיי״ר וניחא מאד דכאן שאני לפי שעדיין עוסק במלאכת השמירה, .

ולפ״ז

מיבן היטב מה שכתב הרח״פ במרת■היי״ש שלהבא אפשר לו להשיכר
לחזור בו אבל לא'לשבת באנות ולנכות לו משכירות והד״מ ( piהרמ״א) השיג
.סליו ממרדכי הנ״ל שאי אפשר לו לנעה״ב לחזור בו וקשה בשלמא אצל החנות
שיין חזרה כאס בעל החנות אינו רוצה לגרוע מהשטרות לפי החשבון משא״ג
• מלמד שאין כאן לא גרעין מלאכה וצא נרפון כסך לפי החשבון שהרי אינו לומד
כלל וא״כ ל״ש לתת לו הבררה כמו התם ומנ״ל להוכיח מכאן דלא כרמ״פ א״ו
שעדיין שימר את תלמידיו וא״כ שפיר דומה לחנות ויפה הוכיח הרמ״א מכאן רלא
כרמ׳פ ראינו אפוא שאפשר לישב כל הקושיות שהקשו מל הרמ״א והנתיבות ומש״ב
 .החת״ס מדלא נחלק בפרוש על הרמ״פ אפשר להיות שס״ל כויחיה כמחכת״ה אדרבה
מדלא נחלק בפירוש מל הרמ״א המונח נפנינו שתיקתו כהודאה רמיא ולכן
מכל הלין נלע״ר שאפשר להחזיר העטרה לישנה ולפסיק הלכה כהרמ״א (ע׳ פת״ש)

והבן.
ה) הקפה כ״ח ל״ל לא תחמיר אשת רען
(חי״ד חיב׳ א
ב)
תיפוק מדכתיב לא תתורו אחרי עיניכם וקבלו רז׳ל זו זנוח וכבר טרחי רבנים
שליט׳א בשע״ח לישב קישיתו .ילענ״ר לק״מ שהרי לפי הרמב״ם איני עיבר בלא
תחמוד אלא כשעשה מעשה'כמבואר במכילתא מדכתיב לא תחמוד ולקחת וכן
מבואר ברמב׳ם שלא תחמוד היינו שעשה השתדלות עד שהתרצה חברו למכור לו
ומ״מ עיבר על ל״ת ונהי שנחלקו עליו בזה עכ״פ לכו״ע מיירישמכר לו את
מה שחמד בלבו ולפ״ז ניחא שלא החמוד אשת רעך מיירי ג״כ שמעה' השתדלות עד
שחברו גרש אח אשתו ואח״כ לקח אותה בהתר ומ״מ עיבר בל״ח אבל לא בלא
תתורו דקאי על זנית ר״ל ומסתבר לומר שגם החילקים על הרמב״ם בשארי
וברים מ״ח כאן מכת קושיהו דמר מודים להרמב״ס שאך אם גרשה הבעל ברצונו

בשע״ת

סימן

עובר בל״ח.
הסימן הקשה כ״ת טל לא תעלה במעלות על מזבחי והוא משום
בזיון המזבח וא״כ קשה אמאי לא נאסר ג״כ לעלות במעלות מעזרה לאולם מק״ו
שהרי בין אולם ולמזבח מקודש יותר והנראה האחד שהמדרגות לא היו בין האולם
ולמזבח אלא בשלהי העזרה מכוון כנגד המונח א״כ ל״ש ק״ו הב׳ ליכא הו״א
לומר .שמררגית אלו שבהן .עולות לב־ן האולם תהיינה שוות בקדישחן אל כבש
המזבח שהרי קיי״ל בזבחים פ״ו שכשם שהמזבח מקרש כך הכבש מקדש ולפרש"1
זבחים (דכ״ו) אם ניחן הדם .טל הכבש כשר בדיעבד א״כ ל״ש להשוותו להמדרגות

ובאותו

ככלל
והג׳ ט׳ מל'מ פ״ו מבה״מ שלהרמב״ם ל״ב אמה של המשך • המזבח היא
ממזבח ולפנים ונהי דלהרמב״ן אינו כן אכן להרמב״ן כל המעלית של מקימות המקדש

שערי תשובה

קנו
שלא

לקבל

לשון

־הרע,

וכמו

שאמר

1
התרגום:

לא

תקבל שפע דשקר.

״לא ’תחמוד בית רעך״ (שמות כ ,יד)" ,ולא תתאוה
בית דלו" (דברים ה ,יה) .הוזהרנו בזה שלא להחעולל
עלילות ברשע לקחת שדה וכרם וכל אשר לרענו ,גט כי
נתן פברם .והוזהרנו על מחשבת הדבר הרע הזה שלא
נסכים במחשבתנו לעשותו ,שנאמר ;לא תחמוד" .ואם יכסוןז
אדם -שימכור לו חבירו שדה או ברם או אחד מחפציו ולא
יש את נפשו למכרו ,ואם יפצר בו ברוב דברי תחנונים

זה

השער

לד,״ר דאסור אפילו ,על אמת .אבל רניגו כתב באות קפדט דהאזהרה
הזאת על מקבל לה״ר שיחשוב דמה שסיפר הוא שוא ושקר).
מג .הוזהרהנו כזה שלא להתעולל עלילות וכף — כלומר בדיבור
או במחשבה לבד אינו עובר על לא תחמוד ,ומקור הדברים
הוא במכילתא יתרו" :או אפילו חומד בדיבור ת״ל לא תחמוד כסף
וזהב עליהם סח להלן עד שעושה מעשה אף כאן עד שעושה מעשה".
ומדברי רבינו משמע דד,השתדלות לקנות הוי מ,עשה אפילו לא קנה,ך*
ולא נראה נן דעת הרמב״ם בפ״א מה׳ נזילה ובסה״ם ל״ת רס״ו.
גס כי 1חן מכרם — כתבו התו׳ בסנהדרין כ״ה ב׳ ד״דר מעיקר^1
דבנותן כסף אינו עובר על לא תחמוד ,וכ״ה מסקנת הסמ״ג ,אבל
דעת הרמב״ם [ונפסק הכי בטוש״ע! כדעת רבינו .והוזהרנו על מחשבת
וכו׳ — אע״ם דאינו עובר אלא בעביד מעשה מ״ם עיקר הלאו על
ההסכמה לעשותו ,וזה כדעת הרמכ״ם שם .אבל מהראב״ד בהשגות
מוכה דס״ל דעיקר העבידה הוא מעשה הנטילה ,ולא המחשבה ,דלפי׳
חולק על הרטב׳ם דס״ל דהוי לאו שאין בו מעשה .וז״ל הסמ״ק
במעוה י״ט. :ואע״ג דאמריגן במכילתא וכו׳ מ״מ נראה שאף בלב
אסור אך אינו נגמר להתחייב עליו עד שיעשה מעשה" ,וזה כשיטת
רביגו והרמב״ם .שנאמר לא תחמוד — מדברי רביגו נראה דס״ל כדעת
הסמ״ג לית קנ״ח ,דאין באן ב׳ לאוין אלא לא תהמודולאתתאוה
הפל אהד הוא[ ,ומשיג על הרמב״ם דסובר דהם ב׳ לאוין .דהמתאתן
עובר

בלא תתאוה עשה מעשה עובד

גם

בלא

תהמוד

[וכן

דעת

הרמב״ז בדברים י״ג מ׳] .והא דכתב רבינו עובר בלא תחמוד לא
שערי תשובה <זה השער> גירונדי ,יונה בן אברהם עמוד מס (159הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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שער

שלישי

קנז

יביש להשיב פניו אסור לפצור בו ,כי זה כמו הכרה ואונם.
והחומר לקחת כל חפץ והוא איש נכבד .שאם ישאל שאלה.
אור פניו לא יפילון ,אסור לשאול מעם רעהו מקח או מתת,
בלתי אם ידע כי נתון יחן לו בנפש חפצה ,ולא ירע לבבו
בתתו לו.

מן האזהרות התלויות כלשון.
,בי ה׳ אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת
מד
אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות
דבר" (דברים בג .טו) .אמרו רבותינו זכרונם לברכה (ברכות
כה ,ב) ,כי בכלל האזהרה הזאת ,כי בהגותנו בתורת השם
יתברך ובדברנו בתפלה לפניו ,יהיה מחננו קדוש ולא יראה
בנו ערות דבר .לכן נצטוינו בזה להזכיר שם שמים בקדושה,
ולעסוק בדברי תורה ותפלה בקדושה ,ושלא להזכיר שם

זה

השער

בא לאפוקי לא תתאוה אלא נקט לא תחמוד ,דגזכר זאת בגמרא
בכמה מקומות .ודעת הסמ״ג שם דבחומד אשה אינו עובר בלא
תתאוה .אבל הסוש״ע חו״מ סימן שנ״ם סוכק כהרמב״ם ,דגם בחומד
אשה וחושב היאך להשיגה עובר בלא תתאווה.
מד .כי בהגותנו וכו׳ — המלה "יהגה' משמש גמי לפעמים לשון
דיבור כדכתיב "ולשוני תהגה' (תהלים לה) ,דאי אפשר לפרש
לשון "מחשבה" שהרי רביגו מפרש עכשיו הדין ד״לא יראה בך ערות
דבר" .והרהור כנגד ערוה מותר ,כדאמרינן בשבת ק״ג א׳[ .ורביגו
לישגא דקדא נקט .וקצת ראי׳ להגשמת אדם המובא בבה״ל סיסן
מ״ז לעגין ברכת התורה] .ועוד י״ל דהא מדכתב רבינו "יהיה מחננו
קדוש ולא יראה בך ערות דבר" הרי דמקודם מדבר משני הדינים,
ומשום".יהיה מחננו קדוש" כתב "בהגותנו* דפירושו נמי לשון פןזשבה•
כי בכלל האזהרה הזאת — דעיקר האזהרה נאמר לדור המדבר .לכן
זצטוינו בזה להזכיר וכו׳ — איני יודע מה רביגו מוסיף בזד׳ ועוז*
מה פירושו מה שכתב "להזכיר שם שמים בקדושה" אם הכוונה שיהא
המקוס^נקי^אהרי כתב זאת מפורש אחר כך .וכן הוזהרנו שיהיה המקום
שערי תשובה <זה השער> גירונדי ,יונה בן אברה□ עמוד מס (160הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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ליקוטי
שפת אמת
חדושים על מסכתות
מכות ,קדושין ,נזיר סוטה,
שו״ע יו״ד ,סוגיות ,שו״ח וברורי הלכה

מאת

כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבנו קדוש ישראל ותפארתו
רשכבה״ג מרן רבי יהודה ארי׳ לי 3זצוקללה״ה

מגור

בני כדק  -תשמ״ז
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פתח דבר
נודה את ה׳ מאוד בפינו ,ובתוך רבים נחללו ,על אשר זכינו בזכות זו ,להוציא לאור
ספר קדוש זה שלפנינו .וזה בעקבות הסייעתא דשמי׳ הגדולה ,בגילוי וזיהוי קונטרס כתב
יד קודש מרן בעל השפת אמת זצוק״ל ,ובו חידושים על מסכת מכות.
ידוע הדבר ,כי מרן זצ״ל כתב חדו״ת בכתי״ק על כל הש״ס וד׳ חלקי השו״ע ועוד,
כמו שכותבים בניו וחתניו זצ״ל בהקדמתק״לסה״ק שפת אמת על התורה ולסדר
קדשים(*) .לדאבונינו הרב ,לא הספיקו להדפיס אלא את החדושים עמ״ס ברכות ,וסדרי
מועד וקדשים .עד שפרצה השואה הנוראה ,בה אבדו גם כתבי הקודש ,אבידה קשה היא
לעולם התורה כולו המתבסס מספרים אלו ,וחבל על דאבדין .אולי יעזור השי״ת ועוד
נזכה לראותם.
שמחה גדולה היא איפה שנמצא קונטרס בכתי״ק מרן זצ״ל ,הקונטרס הגיע בשעתו
לידי הדה״ח המפר צמ״ס ר׳ יוחנן רובינשטיין ז״ל מחיפה .ומסיבות שונות לא זוהה כל
השנים ,ובסייעתא דשמי׳ מיוחדת התגלה וזוהה ע״י ,וכנזכר בהסכמת מו״ה הגדפ״מ
אלטר שליט״א.
הננו להודות בזה לבנו הרה״ח ר׳ ארי׳ נ״י שמסר לנו את הקונטרס על מנת להדפיסו,
זכות מרן זצוק״ל תעמוד לו ולכל משפחתו.
כמו כל חדושי מרן זצוק״ל ,גם קונטרס זה כתוב בקיצור ,וכמו שהעיד הגה״ק בעל
הנפש חיה זצ״ל בספרו (נפש חיה אבהע״ז ר״ס ל״ח) במכתבו למרן זצוק״ל" :וסקר הכל
בסקירה אחת ,ואנחנו בעניותינו ,מוכרחים להאריך וכר ",וכן מובא בהקדמת הספר

(*)

נזכיר למזכרת הידוע לנו בענין זה ,במכתבי תורה לכ״ק אדמו״ר האמרי אמת זצוק״ל בנד״מ
סי׳ ל״ב מביא מחי׳ השפ״א לאו״ח ,ובסי׳ י״ד שם מביא מחי׳ השפ״א לחו״מ ,לחדושיו
לאבהע״ז מציין השפ״א עצמו (כמו בחי׳ לר״ה כ״ח ע״א ועוד) ,וחידושיו ליו״ד נדפסו כנראה
תחת שם החדושי הרי״ם (עי׳ בהקדמת שערי יצחק עמ״ס נדרים ח״ב) ,בספר תפארת מנחם
על קדושין (דף כ״ב בספר סור ב׳) מביא מחי׳ השפ״א לגיטין ,ובספרנו הבאנו מספר תורה
מציון שהעתיק מכתי״ק השפ״א ליבמות ,בהקדמת מו״ה הגרפ״מ אלטר שליט״א לספרנו
ולספר מאור יעקב (שהו״ל מזקינו הגה״ק רבי יעקב מאיר בידרמן זצ״ל) מביא ,שזקינו זצ״ל
עסק בשנת ת״ש בעריכת כתבי השפ״א עמ״ס יבמות וכתובות .בספר "חדושי רבי נחמיה"
להגה״ק רבי נחמי׳ אלטר זצ״ל שזכינו לפרסם מכתי״ק ,מובאים קטעים שהעתיק הגח״ק ר״נ
זצ״ל מכתי״ק אביו מרן השפ״א זצוק״ל .ושמענו מהרה״ח ר׳ חנוך מנלה שיחי׳ לאוי״ט מב״ב.
שהחזיק בידו כרך כת״י העתק חדושי השפ״א זצוק״ל על הרמב״ם שנשלח מבנדין לגור אל
כ״ק מרן אדמו״ר בעל האמרי אמת זצוק״ל
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פרדס שאול ,שאמר !%ין זצוק״ל להגאון רבי שאול משה זילברמן מוויערשוב זצ״ל:
"שרייבט מען בקיצור ,איך שרייב אויך בקיצור"...
העתקנו את כל הכתי״ק בדייקנות ,והדפסנו אותו כמו שהוא בדיוק ,מראי מקומות
הנחוצים הדפסנו בפנים בסוגריים עגולות ,הערות נחוצות ומראי מקומות נוספים ,הצגנו
בגליון הספד.
הוספנו עוד עשרות קטעים מחדושי מרן זצוק״ל המודפסים בשאר ספריו ואשר
שייכים למסכת מכות ,על כל קטע צויין מקורו המדויק ,את הלקוטים השייכים לעניני
האגדה שבמסכת מכות הדפסנו באותיות מרובעות ,כן צויין כוכב מיוחד בב׳ מקומות
שהכנסנו לספר ד״ת ממרן זצוק״ל עמ״ס מכות שלא מספרי שפת אמת המודפסים.
הוספנו גם את חדושי מרן זצוק״ל עמ״ס קדושין ,כפי שהעתיקם מכתי״ק בנו הגה״ק
רבי נחמיה זצ״ל ,ואשר הדפסנו כבר בספר שזכינו להו״ל לאור עולם מכתי״ק בשנת
תשמ״ג.
סמוך להדפסה הגיעו אלינו השמטות נוספות מכתי״ק הגה״ק רבי נחמי׳ זצ״ל ובהם
עוד ב׳ קטעים שמעתיק מחדושי מרן השפ״א זצוק״ל עמ״ס קדושין ,ושילבנו נם אותם
בפנים ,תודתנו על זה לידידנו האברך החשוב הרב ר׳ אלימלך ניימן שיחי׳ לאוי״ט.
כן הננו מדפיסים כאן את החדושים ממרן זצוק״ל עמ״ס נזיר וסוטה ויו״ד הלכות נדה,
שנדפסו לראשונה ע״י הרה״ח בנש״ק ר׳ בנימין מנחם אלטר שליט״א ,בהקדמה של
הרה״ח ר׳ בנימין מנחם שליט״א המודפסת להלן לפני החדושים עמ״ס נזיר וסוטה,
מתוארת בפרטות השתלשלות הגעת הכתבים אליו.
תודתנו וברכתנו על שנתן לנו הרשות להדפיס כאן שוב את החדושים הנ״ל ,וכך יהיו
בידינו בספר זה כל חדושי מרן זצוק״ל על הש״ס שלא נדפסו בג׳ הכרכים שיצאו לאור
.
לפני השואה■__ —---------------------------------------------
־־* ( 2עוד צירפנו כ״ד תשובות ממרן זצוק״ל ,מלוקטות מספרים שוניסקוזבינו לסייעתא
דשמי׳ מיוחדת ,וסמוך מאד לגמר עריכת הספר ,הגיע לידינו צילום כתי״ק מרן זצוק״ל
מכתב אל הגה״ק רבי פינטצ׳י רוטנברג זצ״ל מפילץ .המכתב נמצא אצל ה״ה שמחה בונם
קופלמן שיחי׳ ,שקיבלו מאביו הרה״ח ר׳ אברהם מרדכי ז״ל הי״ד ,שקיבלו מזקינו הגה״ק
ר׳ פינטצ׳י זצ״ל ,תודתנו להר״ר יוסף צדרבוים שיחי׳ על עזרתו בענין.
בקשר לסוגיא דאין שליח לדבר עבירה שנדפסה כאן עפ״י העתקת הרה״ח בנש״ק ר׳
פנחס יעקב הכהן לוין ז״ל עם השוואה להעתקת הרה״ח בנש״ק ר׳ חיים אלעזר אלטר
ז״ל (כפי שנדפסה בקובץ "שם ושארית") ,נתבקשנו לציין ,כי כפי הנראה נכתבה סוגיא זו
ע״י מרן זצוק״ל בימי נעוריו ,כיון שבספריו המודפסים אין רגיל בסגנון הכתוב שם.
הוספנו עוד כמה לקוטים וחדו״ת ממרן זצוק״ל ,ובכל דבר צויין מקורו המדוייק.
הננו בזה להודות מקרב לב להרב הגאון ר׳ דוד הכהן גרוס שליט״א רב הקריה
החסידית וראש הכולל באשדוד ,שעבר בעיון רב על חדושי מרן זצוק״ל עמ״ס מכות,
והעיר הערות חשובות ומועילות.
כן הננו בזה להודות להני תרי צנתרי דדהבא ,בני מו״ה הגאון רבי פנחס מנחם אלטר
שליט״א ,הרה״ג ר׳ שאול שיחי׳ לאוי״ט ואחיו הרה״ג ר׳ יצחק דוד שיחי׳ לאוי״ט ,על
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תוכן העניניס לשו״ח ובירורי ההלכו®
סימן א׳ :בעניו ביעור בחמץ ושאר איסורי הנאה ,דין ביטול חמץ ,וחמץ של נכרי ,בענין
טומאת הידי□ בספרי קודש ובנוסח לשם יחוד ועוד .אל בנו כ״ק אדמו״ד
...
האמרי אמת זצ״ל
(מכתבי תורה סי׳ קי״ח ,בנד״מ סי׳ קנ״ב)

סימן 3׳ Jבץנין אין בין ספרים לתפילין ומזוזות( .המשך למכתב הנ״ל) אל בנו כ״ק
אדמו״ד האמרי אמת זצ״ל
(מכתבי תורה הנד״מ סי׳ קנ״ג)

סימן ל :בענין כפירת ממון ,זכירת יציאת מצרים בקידוש ועוד .אל בגו כ״ק אדמו״ד
האמדי אמת זצ״ל
(פרדס שאול ע׳ ר״ב מכתבי תורה הנד״מ סי׳ קנ״ד)
סימן ד׳ :בענין חצי׳ שפחה וחצי׳ בת חורין לענין תפיסת קדושין ,ובענין קדושין בחייבי
לאוין והמשחרר עבדו עובר בעשה .אל בנו כ״ק אדמו״ר תאמרי אמת זצ״ל
(מכתבי תורה הנד״מ סי׳ קנ״ה)
סימן ה׳ :ספיקות בהלכות ברכות ובחיוב ברהמ״ז מדאורייתא מכ״ק אדמו״ד תאמרי
אמת זצ״ל אל זקיגו הגה״ח רבי יהודה תלוי קמינר זצ״ל
(דגל יהודה ,מכתבי תורה סי׳ כ׳ ,בנד״מ סי׳ ל׳

סימן ו׳ :בענין הנ״ל מכ״ק אדמו״ר השפת אמת זצ״ל לבנו כ״ק אדמו״ד תאמרי אמת
זצ״ל
(דגל יהודה ,מכתבי תורה סי׳ כ״ט ,בנד׳׳מ סי׳ ל״ד
סימן ז׳ :בביאור דברי התוס׳ ר״ה ב׳ ע״א לאחיו הרה״ק ר׳ שלמהלי׳ זצ״ל
(שפת אמת עמ״ס נזיר  -סוטה)
סימן ח׳ :בענין הנ״ל ,ובענין אי צריך להיות כתוב בשובר שם הלוה .לאחיו הדה״ק ד׳
שלמהלי׳ זצ״ל
(שפת אמת עמ״ס נזיר  -סוטה)

סימן V׳ :בענין אין הולכים בממון אחר הרוב לאחיו הדה״ק ר' שלמהלי׳ זצ״ל
(שפת אמת עמ״ס נזיר  -סוטה)
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(שפת אמת עמ״ס נזיר  -סוטה)
סימן י״א :בענין מקדש מעכשו ולאחר ל׳ יום לבנו הדה״ק ד׳ משה בצלאל זצ״ל הי״ד
(שפת אמת עמ״ס נזיר  -סוטה)

סימן י״ב :בעניו לדידי שוה לי וטלי קדושיך מעל גבי קרקע לבנו הדה״ק ד׳ משה
בצלאל זצ״ל הי״ד
(שפת אמת עמ״ס נזיר  -סוטה)
סימן י״ג :בענין כפירה ושבועה דאורייתא לבנו הדה״ק ד׳ נחמיה זצ״ל
(חדושי רבי נחמיה סי׳ כ״ה)

סימן י״ז* :בענין מליחת קרבנות בשבת לבנו הדה״ק ד׳ מנחם מנדל זצ״ל הי״ד
(שפת אמת לקוטים סו״פ ויקרא)

סימן ס״ו :בסוגיא דאכילת תרומה בכזית ושוה פרוטה להדה״ק ר׳ פנחס אליהו
דוטגברג זצ״ל מפילץ
(מכת״י)

סימן ס״ז :בסוגיא הנ״ל להרה״ק ר׳ פנחס אליהו דוטנברג זצ״ל מפילץ
(שפת אמת נזיר  -סוטה)
סימן י״ז :בדין.לא תחמוד להדה״ח ד׳ יהושע דוד ביגנפלד ז״ל מלודז׳
—( >6קובץ שערי תורה ,שנה י״ג (תדפ״ג) חו׳ א׳ סי׳ א׳)

סימן י״ח :בעניו סימני עופות להדה״ק ד׳ אהרן מנחם מנדל גוטרמן זצ״ל מרדזמין
(פרדס שאול עמוד ר״ג)
סימן י״ס :בעניו ניקור ומליחת הרגלים בבהמה להדה״ג ד׳ אפרים צבי ז״ל מזאדנאווי
(שפת אמת נזיר  -סוטה)

סימן כ׳ :בעניו רפואה במועד להדה״ק בעל האבני גזר זצ״ל מסוכטשוב
(ספר "אוצר מכתבים ומאמרים מבעל השפת אמת" סי׳ ה׳)
סימן כ״א :בעניו אתרוגי ארץ ישראל
(שו״ת נפש חיה או״ח סי׳ ד׳ ,שו״ת תירוש ויצהר סי׳ מ״ט אות ט׳,
קובץ הדרום (ניו יורק) ,חוברת מ״ב עמוד )6

סימן כ״ב :בענין כתיבת וסיום ס״ת אל חותנו הגה״ח ד׳ יהודה הלוי קמיגד זצ״ל
(ספר דגל יהודה)
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ליכןוטי שפת אמת

>

סימן י״ז
בדין לא תחמוד
ב״ה מוצש״ק מ׳ למב״י תרל״ה גור
לידידי הרבני המום׳ העיד החסיד מ׳ יהושע דוד (א) נ״י.

מכתבך קבלתי והנני להשיבך ,כי מצד השובר הדר עתה בבית נראה שאין
איסור דלא תחמוד ,כי אין הבית מיוחד אליו .וכן מוכח במכילתא (פ׳ יתרו)
דדורש כעין הפרט ,דוקא דבר שאין אתה יכול ליקח אלא ברצון הבעלים ,יצא
שאתה .ךןומד בתו לבנך כו־ ,פי׳ הואיל וברשותה לקדש עצמה בלי דעת אבי׳ לכן
רשאי לחמוד אותה מאבי׳ .וה״ה בנידון זה ,כיון שיכול אחד לשכור הבית
מהבעלים בלי דעת השוכר ,ל״ש בי׳ לא תחמוד .אך מצד עני המהפך בחררה הי׳
נכון להחמיר ,אף כי מדינא נראה דמותר כה״ג ,כי דומה למציאה דקי״ל (ב)
של״ש""בי׳ עני המהפך כיון שאינו מוצא במקום אחר ,וכ׳ הרמ״א (ג) דה״ה מקח
בזול שלא כדרך הוי במציאה ,וא״כ בנ״ד דלא תוכל למצוא דירה טובה כמו בית
זה שהוא אצל דירה שלך ,וגם כי תהי׳ לך בזול יותר ואפשר בחנם ,א״כ לא הוי
רשע.
מ״מ יש לחוש לדעת רש״י (ד) וסייעתו לאסור גם במציאה .אך ע״ז כתבת
שתפייסנו בדמים .אבן מצד חותנך בעל הבית בודאי איכא לאו דלא תחמוד ,ואף
שכתבתי כיון שעומד להשכירו לאחר י״ל דל״ש בי׳ לא תחמוד ,קשה לסמוך על
סברא כזו ,דמ׳׳מ ביתו הוא ,ומה לי שירצה ליתנה לזה במתנה ולא לזה ,ויותר
היינו יכולים לומר דליכא לא תחמוד על שכירות רק בשחומד ממנו כל הבית
שיצא לגמרי מרשותו ,אבל בחומר להשכירו לו ,שגם אח׳׳כ יהי׳ של הבעלים
אפשר דאינו בכלל ל״ת ,מ״מ אין יבולים לסמוך ע״ז בלי ראי׳.
אמנם בגוף האיסור דלא תחמוד שכתב הרמב״ם <ה) שאף שמרבה עליו רעים
עד שמתרצה עובר בלאו ,אין דעת רוב הפוסקים כן ,ויש בזה ד׳ שיטות :א .דלא

)א)

(נ)

(ג)

(ד)
(ה)

הוא הרה״ח המופלג רבי יהושע דוד ביננפלד ז״ל שהי׳ חבירו הטוב של מרן הטפת אמת זצ״ל
בימי נעוריו( .הסיפור שמובא בלקוטי יהודה במדבר עמוד רכג (קז) טור ב׳ ד״ה ואנחנו וכו׳
שהי׳ לשפ״א עם חבירו .חקינו מרן החדושי הרי״ם זצ״ל ,הי׳ עם הרי״ד הנ׳יל .ראה באור פני
יצחק עמוד  )4וכ״ק מרן אדמו״ר האמרי אמת זצ״ל ,כאשר הביא לו הדה״ח ר' יצחק פיננבוים
שיחי׳ לאוי״ט מירושלים את הקובץ שערי תורה שי״ל ע״י אביו הרה״ח ר׳ ישראל איסר ז״ל
(שהי׳ חתנו של הרי״ד ביננפלד הנ״לן הביע בפניו שמחתו הרבה על הדפסת תשובה זו.
שו״ע חו״מ סי׳ רל״ז ס״א.
(שם),
קדושין נ״ט ע״א ד״ה עני וכו׳ (וכן הר״ן שם בשם הרמב״ן).
פרק א׳ מהל׳ גזילה ואבידה הלכה ט׳.
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(6

הנד

)

שו״ת וכדורי הלכה

תחמוד רק בלא דמי .ב .דעת הראב״ד נו) דבאמר רועה אני אף ע״י כפי׳ ממש
כתליו׳ וזבין ג״כ אינו עובר .ג .דעת הרמב״ם .ד .דעת רוב הפוסקים ,וכן נראה
עיקר לפע״ד ,דבל שעושה תחבולה לבוף אותו ממש ,בגון שמעמיד עליו שר ומלך
לבקשו באופן שיודע שלא יוכל כלל לומר איני רועה ובע״ב ישמע לדבריו בכה״ג
אסור .וכה״ג כתב בשערי תשובה לרבינו יונה ז״ל <ז> שכל שיודע שלא יובל למאן
בבקשתו אסור לבקשו למכור לו ,כשיודע שעכשיו אינו רועה וגם אח״ב לא ירעה
בטוב לבבו ע״ש.
ומ״מ נראה מלשונו ,שגם כה״ג אין בו לאו ממש ,אבל להפעיר בבקשה
ולהרבות רעים באופן שבידו לומר איני רועה ,רק שאפשר מרוב בקשה יתרעה,
באמת נראה דאין בו לאו דלא תחמוד .ומאד על״ע מאין הועיא הרמב״ם לאסור
בכה״ג .ואולי גם כוונתו רק כשמעמיד עליו רעים כאלו שבודאי לא יוכל למאן
ולומר איני רועה וע״ע.
ותוכל לסמוך ע״ז בעירוף הסברא דלשכור הבית אין בו לא תחמוד הואיל
ואינו מועיאו לגמרי מרשותו ,ע״ב יכולין להקל כדעת החולקים על הרמב״ם
לבקשו בלי הכרח גמור וכדכתיבנא לעיל.
ד׳ הק׳ ארי׳ ליב

סימן י״וז
בעניני סימני עופות
ב״ה א׳ חוקת תרס״ג גור
כבוד מחו׳ הרב המפורסם מוכתר בנמוסין
כ״ש מו״ה אהרן מנחם שי׳ לאי״ט בק׳ ראדזמין אחד״ש הטוב,
את מכתבו קבלתי ,ע״ד האווזות שעוארן ארוך ויש גם שינוי בקולם כעין
אותם הנקראים לאבינדזעס ,והגם שגם אנכי אמרתי לשוחטים בווארשי שימנעו
מלשחוט כשרואין שינוי גדולה בהם ,עכ״ז אין בידי לאסור מן הדין ,ומכ״ש
למחות ביד חזקה במקולין ,כי נראה שמותרין מן הדין כפי המבואר בטוש״ע (א)

(ו)
(ז)

בהשגות שם וע״ש במ״מ.
שער השלישי אות מ״ג.

(א) יו״ד סי׳ פ״ב.
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(0

שפת אמת  -ליקוטי שו״ת סימן יז
בדין לא תחמוד
ב״ה מוצש״ק מ׳ למב״י תרל״ה גור .לידידי הרבני המוס׳ הנגיד החסיד מ׳ יהושע דוד נ״י.

מכתבך קבלתי והנני להשיבך ,כי מצד השוכר הדר עתה בבית נראה שאין איסור דלא תחמוד ,כי אין הבית מיוחד אליו .וכן מוכח
במכילתא (פ׳ יתרו) דדורש כעין הפרט ,דוקא דבר שאין אתה יכול ליקח אלא ברצון הבעלים ,יצא שאתה חומד בתו לבנך כר ,פי׳
הואיל וברשותה לקדש עצמה בלי דעת אבי׳ לכן רשאי לחמוד אותה מאבי׳ .וה״ה בנידון זה ,כיון שיכול אחד לשכור הבית מהבעלים
בלי דעת השוכר ,ל״ש בי׳ לא תחמוד .אך מצד עני המהפך בחררה הי׳ נכון להחמיר ,אף כי מדינא נראה דמותר כה״ג ,כי דומה
למציאה דקי״ל של״ש בי׳ עני המהפך כיון שאינו מוצא במקום אחר ,וב׳ הרמ״א דה״ה מקח בזול שלא כדרך הוי כמציאה ,וא״כ בנ״ד
דלא תוכל למצוא דירה טובה כמו בית זה שהוא אצל דירה שלך ,וגם כי תהי׳ לך בזול יותר ואפשר בחנם ,א״כ לא הוי רשע.

מ״מ יש לחוש לדעת רש״י וסייעתו לאסור גם במציאה .אך ע״ז כתבת שתפייסנו בדמים .אכן מצד חותנך בעל הבית בודאי איכא לאו
דלא תחמוד ,ואף שכתבתי כיון שעומד להשכירו לאחר י״ל דל״ש בי׳ לא תחמוד ,קשה לסמוך על סברא כזו ,דמ״מ ביתו הוא ,ומהלי
שירצה ליתנה לזה במתנה ולא לזה ,ויותר היינו יכולים לומר דליכא לא תחמוד על שכירות רק בשחומד ממנו כל הבית שיצא לגמרי
מרשותו ,אבל בחומר להשכירו לו ,שגם אח״כ יהי׳ של הבעלים אפשר דאינו בכלל ל״ת ,מ״מ אין יכולים לסמוך ע״ז בלי ראי׳.
אמנם בגוף האיסור דלא תחמוד שכתב הרמב״ם שאף שמרבה עליו רעים עד שמתרצה עובר בלאו ,אין דעת רוב הפוסקים כן ,ויש בזה
ד׳ שיטות :א .דלא תחמוד רק בלא דמי .ב .דעת הראב״ד דבאמר רוצה אני אף ע״י כפי׳ ממש כתליו׳ וזבין ג״כ אינו עובר .ג .דעת
הרמב״ם .ד .דעת רוב הפוסקים ,וכן נראה עיקר לפע״ד ,רכל שעושה תחבולה לכוף אותו ממש ,כגון שמעמיד עליו שר ומלך לבקשו
באופן שיודע שלא יוכל כלל לומר איני רוצה ובע״ב ישמע לדבריו בכה״ג אסור .וכה״ג כתב בשערי תשובה לרבינו יונה ז״ל שכל
שיודע שלא יוכל למאן בבקשתו אסור לבקשו למכור לו ,כשיודע שעכשיו אינו רוצה וגם אח״כ לא ירצה בטוב לבבו ע״ש.
ומ״מ נראה מלשונו ,שגם כה״ג אין בו לאו ממש ,אבל להפציר בבקשה ולהרבות רעים באופן שבידו לומר איני רוצה ,רק שאפשר
מרוב בקשה יתרצה ,באמת נראה דאין בו לאו דלא תחמוד .ומאד צל״ע מאין הוציא הרמב״ם לאסור בכה״ג .ואולי גם כוונתו רק
כשמעמיד עליו רעים כאלו שבודאי לא יוכל למאן ולומר איני רוצה וצ״ע.

ותוכל לסמוך ע״ז בצירוף הסברא דלשכור הבית אין בו לא תחמוד הואיל ואינו מוציאו לגמרי מרשותו ,ע״כ יכולין להקל כדעת
החולקים על הרמב״ם לבקשו בלי הכרח גמור וכדכתיבנא לעיל .ד׳ הק׳ ארי׳ ליב
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נקית

■ יחדו ב; יג—יד

מי״ג מרות שהתורה נדרשת בהן דבר למד
מענינו במה הכתוב מדבר בנפשות דכתיב לא
תרצח ,לא תנאף ,אף כאן בנפשות .רואים רנג.
סמ״ג קני).

יח) לא תענה ברעך עד שקר ,במעיי בבית
דין הכתוב מדבר( .סמ״ג סי׳ רטז>.
יט) לא תענה ברעך עד שקר ,שלא להעיד
ערות שקר דכתיב לא תענה ברעך עד שקר,
ודוקא בבית דין אבל שלא בבית דין אינו אלא
כמוציא שם רע בעלמא וכשמביאים להעיד
אומרים להם סהדי שקרא אאוגרייהו זילי.,

(סמי׳ק ולדן.
 11סנהדרין כט.

ליא תתמיד בית רעף ל׳א תתמיד אשת

רעף ועבדו ואמתו ושורו ותמרו

וכל אשר לרעף (כ ,ידן
א) לא תהמר ,לפיכך סדרם הכתוב בסדר זה
לפי שדרך לקנות בית תחלה ואחר כך לישא
אשד 1,ואחר כך עבד ואמה ושור וחמור.
ובדברות אחרונות סדרם הכתוב לדעה אחרת
והזכיר אשה תחלה ואחר כן בית ואחר כן
שדה ואחר כן ועבר ואמה לפי שהבחורים
חומדים אשה תחלה ואח"כ בית ושדה ושור
וחמור ועבד כך אבן עזרא פירש .ומה שלא
הזכיר שדה בדברות הראשונות לפי שלא היו
להם שדות עד אחר כבוש וחלוק אבל בדברות
אחרונות שהיו קרובים ליכנס לארץ ולהיות
להם שדות הזכיר בהם שדה כפר״מ מקוצי.

(ייכ״א :יט׳

.)21

 )1ועיין ברמב״ן כאן .ובירמיה כט .ה— ו וברמכ״ם
דעות ה .יא .ועי׳ סוטה מד ,א.

ב) לא תחמד ,עשרת הדברות' גיס׳ רחל.
לפי שרחל נקראת על שם ישראל שנאמר2
וכרחל לפני גוזזיה נאלמה? ויש בה כת״ר
אותיות .לומר שהתורה מכתרת לומדי התורה
והעובר עליה נאמר הכרת כרת ,ויש בה עק״ב
תיבות שקיימם אברהם שנאמר עליו עקב,,

אשר שמע אברהם בקולי ,ועליהם רמזה
תורה" בקע לגולגולת( .ד-ש).
ו>ניאה דהכוונה לומר רד "ת של אנכי לא לא זכור כבד

לא לא לא לא לא עילים רלי׳ת .ואולי הכוונה גם
לתיבות לא תחמוד בית רעך שיש בה אותיות רחל.

 )3כמדב״ר יג ,טז .תרי״ג אותיות יש
 )2ישעיה נג ,ז.
מן אנכי עד אשר לרעך כנגר תרי׳־ג מצות וז׳ יתרות
(דהיינו אשר לרעך כנגד ז׳ ימי בראשית וכוי עיי״ש וכפ
ית .כא .יהם כת־׳ד אותיות ועק־׳ב תיכרת וכו־ ראה בכלי
יקר כאן שכיון לוה .וראה בתו־׳ש מילואים אות א.

 )4בראשית כו .ה.

 )5שמות לח ,כו.

=---------------------- ----------------------------.־
ג) לא תחמד ,אזהרת חמידה^עובר בחמור.
עד שיחמוד ויגזול ממנו בלא דמים בג״ש
בסיפא נאמר כאן לא תחמוד .ונאמר' לא
תחמוד כסף וזהב עליהם ילקחת לך מה להלן
לקיחה עמו אף כאן לקיחה עמו .וא־׳ת והרי
| כתיב לא תגזול .וי״ל בלאו יתיר* ,וכן בגמרא2
חמדין יהיב דמי ,חמסן יהיב דמי והוא
מדרבנן ,והא דכתיבי' "מחמס אחיך יעקב".
דברי קבלה הם .הקשה ר״ת למה כתיב
במשנה תירה' "לא תתאוה" ,וכאן כתיב לא
תחמוד ,ובמשנה תורה שורו ושדהו ,וכאן
שורו ולא שדהו .ותי־ לא תחמוד לאינשי בלא
דמי .ולא תתאוה אפי׳ בדמי ,ושורו דכתיב
שדהו בכלל .כדאמר ר־ יוסי" מימי לא קריתי
לאשתי אשתי ,ולשורי שורי ,כ״א לאשתי ביתי
ולשורי שדי .וקשה א "כ לכתוב אשת רעך ולא
צריך למכתב בית רעך .וי״ל דשמא כשנאמרו
הדברות האחרונות היה להם שדות שכבר
כבשו ארץ עוג וסיחון .ולכך הוסיף משה להם
ושדהו .אבל בדביווז הראשונות לא היה להם
•שדות עדיין .וה״ר יוסף בכור שור תירץ
דנמצא בספר הרמז״לי' דבדברות אחרונות
מוסיף חמרת הלב .ואין תאוה אלא בלב .הרי
אם גמר אדם לחבירו להפציר בחבירו ,או ע״י
תחנונים ,או ע״י רבוי רעים ,או ע״י אימתו כדי
שימכור לו חפצו שלא ברצונו מיד עובר עליו
בלא תתאוה ,הוציא ח מדתו בפי* עובר בלא
תחמוד ,גזלו עובר משום לא תגזול ,נמצא
שעל הגזל עובר ג׳ לאוין .עשרת הדברות
מתח ילין באל״ף ומסיימין בכ״ף .וזהי" 7אך
טוב לישראל אלהים לברי לבב״(.ומ״י )4ג
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(0

פירושי התורה לבעלי התוספות

נקיח]
 )1דברים ו .כה .והוא מסדה״ג דברים ה ,יח .ובמכילתא

דרשב״י לא תתאוה תאור ,בלב חמוד במעשה וכה״א

ל״ת כסף חהב עליהם ולקחת לך .ועי׳ כרמב״ם נזילה
א .הא למדת שהמתאוה עובר בלאו אחד והקונה דבר
שהתאוה כהפצר וכו־ עובר בשני לאוין ואם גול עובר

בג׳ לאוין עיי״ש ובחו־־מ סי׳ שנ״ט ובב״ח שם וראה
באריכות בתו״ש כ ,יד אות שצ״ד באורך ,וזהו מ "ש

כאן בלאוי יתירי.

 )2ב״מ ה ,ב .לא תחמוד לאישני

בלא דמי משמע להו ובסנהדרין כה .ב .החמסנין
מעיקרא סבור דמי קא יהיב עיי״ש וכתום׳.
 )3עובדיה א .י.

1)4בריםה,יח.

 )6הל׳ נזילה פ־א ה״י—יב.

)5שבתקיח.ב.

 )7תהלים עג ,א.

ד) לא תחמד ,ותמורתו בדברות שניות לא
תחמד אשת רעך ולא תתאוה בית רעך ,וזימוד
אפילו אינו רואה החומד אשה אפילו לא ראה
אותה אלא ביודעה ובמכירה* מתאוה לה
ואפילו אם יהיה לו אשה אחרת לא סר תאותו
ממנה ,לכך נאמר לא תחמד אשת רעך ,אבל
ממון בין רואה בין אינו רואה נפשו של אדם
חומרתו 2ואם יתנו לו ממון ממקום אחר לא
ך!יה חושש .זה לא יועיל באשה .לכך נאמו־ לא
תתאוה בית רעך" .תאוזד הוא לעינים" .לא
\ תחמד בית רעך שתלוה לעני בשעת דחקו כדי
שישאר לך .לא תחמר אשת רעך להרהר
אחריה מרוב התאוה .י׳ דברות ניתנו מחוך
האש לכך י׳ פסוקים מתוך האש בואתחנן.
הקב״ה דיבר כל קע״ב תיבות בדיבור אחדי
וידבר אלהים כל הדברים האלה ,ואחר כך
סרט אנכי ולא יהיה לך נ״ט תיבות ,הרי רל״א
תיבות דיבור הקב״ה ,כנגדם בספר יצירה5
רל״א אלס״א ביתו״ת .אנכי לא לא זכור כבד
לא לא לא לא לא כל בגי־ הרי תיבה ראשונה
של י׳ דברות וצרף וכל עמהם ,כי וכל אשר
ן
לרעך תורה בפני עצמה היא 6וכן תרי״ג 7שרי
אלפים .הרי בי׳ דברות תר״כ אותיות .ורמז
בתחילת הדברות תרי״ג עם וכל .כי תרי״ג
אלף ותר״כ שעות בשנה ,שס״ה יום ורביע
לשנה .8לא תחמד סמך לעד שקר ,לומר לא
תחמד בית רעך לומר עדות שקר שתקנה אותו,
כמו מעיד על בית תכירו שהוא של עני אחד
כדי שיקנה אותו ממנו .חימוד זהו אעם"י
{ שאינו רואהו .גזל ועריות נפשו של אדם

חומרתו׳‘ אפילו אינו בפניו .תאוה כשאדם ׳
רואה"" ,כי תאוה הוא לעינים" 5לכך בדברות
שניות לא תחמו־ אשת רעך ולא תתאוה בית
ן רעקירעך בא״ת ב״ש גזל .כי גזל רעך אסור* * .־־
גזל גוי מותר במקום שאין חילול השם12
דכחי׳ 15ראה ויתר גויס1׳ ,בגי׳ ראה ויתר גזל
גוי .אבל אתה חומד תורת רעך ,15לכך לא
תחמד ט״ו תיבות כנגד ט״ו לימודים,6
במשנה תורה ,ודברות שניות ט״ז׳י כנגד ט״ז
לימוד ושננתם .לכך אמר בית רעך ושוב אשת
רעך לימדה תורה דרך ארץ *8יבנה אדם בית
ואחר כך ישא אשה ,בתורה כתי׳" ,9מי האיש
אשר בנה בית אשר ארס אשה" .בנביאים20
"בנו בתים ושבו קחו נשים והולידו".
בכתובים" ■2,הכן בחוץ מלאכתך" ,זה בית,
"ועתדה בשדה" ואחר כך "ובנית ביתך" זו
אשתו" .22וכפר בעדו ובעד ביתו".25
ודברות 2,התחיל בא׳ וסיים בך׳ זהו" 25אך
טוב לישראל״.בדברות ראשונות לא תחמד
אשת רעך .ועברו ואמתו בני אדם יחד.
ובדברות שניות הקדים אשה ואחר כך בית
לסמוך אל שדה .שבשנת הארבעים,׳ 2היה
להם ארץ סיחון ועוג לכך הזכיר בית ושדה.
שורו כתיב שניות 27לפי שכל אחד ראש
דיבור .התחיל אנכי וסיים לרעיך אך בגי׳
אהיה .כהתחלת אברהם יצחק יעקב.
וכהחחלת ה׳ חומשים שהם בוווא שהם א״ך.
וכהתחלת י״ג מידות ה׳ ה׳ אל ,זהו  28אהיה
אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה
שלחני אליכם׳‘5" 2אהיה כטל ישראל" "25אך
טוב לישראל״\רעך נקרא שתדיר אצלו .או
רעך אשר כנפשך" 52 5,רעך וריע אביך" אבל
עמיתך אינו תדיר עמו ,כאזרח וכגר בסחורה,
כי תמכרו ממכר לעמיתך 55ואל אשת
עמיתך,׳ 5אבל חבר שניתק ממקומו ונתחבר
עמו" ,55כל אלה חברו" "56חברים כל
ישראל" עד ששניהם מעידים זה כזה^עד שקר
נקרא כשמתחיל אומר אמת ואחר כך
משקר" .57ולא אשקר באמונתי" כך עונשו של
בדאי 58תחילה אומר אמת ולבסוף משקר ואין
ידוע׳‘ ,5דובר שקרים לא יכון" מראה
שיהושפט יבא לשלום וכל העם ואינו מראה
שאחאב יפול’" .אבל שוא יודע שאינו כלום .

J
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שואיי׳ "לכם משכימי קום" .לא תשא לשוא ,למה נאמר שם' "לא תתאוה" וכאן לא
נשבע שיאמינו לו .נשבע לשנות את הידוע .*2תחמוד ,לפי שדברות האחרונות מוסיפים
זהו" "העבר עיני מראות שוא" אבל" "לא תאות הלב שאין תאוה אלא כלב ,הא למרת
תשבעו בשמי לשקר" נשבע לקיים עד אותו שאם גמר .כלומר חשב אדם בלבו* להפציר
הזמן ופוסק ואינו עושה" ,זה חילול השמי׳* .לחבירו*גזל עובר לא תגזול ,נמצא שאדם
כך עד שקר ,העד מעיר קצת אמת ומשקר שגוזל מחבירו שום דבר עובר על הגזל ג׳
ויש
בסוף .ובדברות שניות עד שוא שאומר מה לאוין לא תתאוה לא תחמוד לא
שלא ראה מה שלא שמע ,ובמסכת שבועות ,2ליזהר מאד על כך\באלו דברות תמצא כל
מפרש בעניין אחר .שקר במילוי שי״ן קו״ף אלפא ביתא לבד מט׳ ובדברות האחרונות
רי״ש בתחילת התיבות שקר ובסופן נפש כי תמצא גם הט׳ ,6ולמה׳ כי היה גלוי לפני
נפש שקר לא יכון! .,0א• 126X
הקב״ה שעתידין היו ישראל לעשות העגל
 11עי־ תענית ה ,כ )2 .חגיגה יא .כ )3 .כראשיתג .ולפיכך חסר הט׳ בדברות ראשונות וכשעשו
ו )4 .מכילתא .צופ״כמ״ד6 .ן עי׳ שבתלא ,ישראל את העגל אמר הקב״ה למשה הנה
א .דן עיין סנהדרין יח .א וצ״ע .א)עייןעירוביןנו .ארסתי את ארוסתי ישראל ונתתי לה כתובה
א .ומנין השעות כאן הוא לשבעים שנה )9 .חגיגה את התורה והלכה מאתי והיתד .לאיש אחר,
יא,בעיי״ש )10 .עיי מכילתא דרשב״י )11 .עיין אמחה את זכרה מתחת השמים ואשמידה,
ב״מ קיא ,ב >12 .ב״ק קיג .ב >13 .חבקוק ג ,ה .ואמר משה הלא הכתובה אשר נתת לה פסולה
 )15עיי מכילתא פ׳ אם המצא היא וחסר לה טי ,הדין עמה ,אמר לו הקב״ה
 )14ב״ק לה .א.
תמצא 116 .לשונות למידה 117 .תיבות כפסוק אמת הדבר כי הכתובה פסולה ,מידי‘• "וינחם
 )18סוטה מד ,א )19 .דברים כ .ה .יי׳ על הרעה אשר דבר לעשות לעמו" וצוה לו
לא תחמוד.
 )20ירמיה כט ,ה )21 .משלי כד ,כז >22 .ויקרא למשה לפסול לו ב׳ לוחות אחרות כרכתיה9
טז ,יא )23 .יומא ב ,א >24 .בכת״י שוקן :י־ ויאמר יי׳ ,אל משה פסל לך"וגר< .הםי:40הקטע
>25תהלים עג .א.
דברות.
 )27ולא ושורו לפי ששורו וחמורו
דברות שניות.

 )26שאז נאמרו

הוא ענין בפני עצמו כמו שדהו שהוא ענין בפני עצמו
עם עבדו ואמתו.

 )28ר״ל כנגד ג׳ אהיה הנרמזים

 )29שמדת
לעיל נאמר כאן ג׳ אהיה.
יד )30 .הושע יד ,ו )31 .דברים יג ,ז )32 .משלי
 >34שם יח.
 )33ויקרא כה .יד.
כז ,יד.
ג.

)35בראשית יד ,ג.

 )37וזהלים פט ,לד.

)36שופטים כ ,יב .עייש.
 )38סנהדרין פט ,ב )39 .חהלים

קא .ו.
 )42שבועות כט ,א.
ב.
1)45מב״ם שבועות א ,יג.
 )44ויקרא יט .יב.
)46עי׳ ויק״ר כב .ו .ופס״ר פכ״ד .והנביא מלאכי ג.

 )40שבת קמט .ב.

 )41תד,לים קכו.

 )43תהלים קיט ,לו.

האחרון גם באי  :284ום־  :21ליי :מי׳ .)62
 )1המלים הראשונות בהדר וקנים ונראה שהם מיסודו

של ר׳ יוסף בכור שור אם כי אינם נמצאים בפרושו
 >2עיין ם׳ המצות לרמב־־ם לא תעשה דסו,
הנדפס.
הל׳ גזילה פ״א ה״ט־הי״ב .כל הענין בהדר זקנים וגם

שם בשם ר׳ משה בן מיימון) ובמושב זקנים ואך לא
בכי״פ  )260בשם בכור שור .כפיי ר־ יוסף בכור שור
 )4בא־ :284
 >3דברים ה .יח.
לפנינו לא נמצא.
 )5שם :מיד עובר על לא תתאוה .הוציא
להפסיד.
)6ה.
חמדתו בפיו מיד עובר על לא תחמוד ובו׳
 )7עיי ב״ק נר .ב־נה .א.
טו :נטויה ,שם טז :יטב.
 )8להלן לב .יד.

 )9להלן לד ,א.

אומר והייתי עד ממהר וגו׳ ובנשבעים לשקר ואחד ו) לא תחמד ,ועוד לא תחמד האשה .לא
תגרום לאיש אחר שהוא חומרה .וכל אשר
שוגג ואחד מזיד נפרעין ממנו בחלול השם אבות.
לרעך ,דעלך סני לחברך לא תעביד ובמכילתא
ה} לא תחמד ,אפיי* על החימוד הזהיר) דורש כלל ופרט וכלל ,כי לאו זה חשוב ככל י׳
אעפ״י שאינו עושה שום הפסד .חיבור הדברות ,עק״ב תיבות בדברות "עקב אשר
הפרשה מר׳ יוסף בכור שור בקרסים שמע אברהם בקולי שמר כל התורה ,י׳ דברות
וכלולאות .בדברות אחרונות כתיב לא כנגד י׳ נסיונות שנתנסה .הדברות ראשן וסופן
תתאוה .בספר ר׳ משה מיימון 2מפרש טעם אנכי לרעך־א״ך" ,אך טוב לישראל אלהים"
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בזכות הדברות שקבלו ,מא׳ עד ך׳ בגי׳ ע״ה,
כנגד אברהם שנאמר בוי "ואברהם בן ע״ה
שנה בצאתו מהרן" ,מא׳ עד ך׳ פשוט ,ע״ה
בגיס׳ הנך יפה רעיתי הנך יפה .ב׳ פעמים י׳
הדברות ואם תחשוב כך בגימ׳ מ׳ יהיו צ״ה,
הנך יפה ב׳ פעמים הנך יפה ב׳ י׳ הדברות ואם
תחשוב ך׳ פשוט׳ ה״ק הרי מ "א עד ך׳ בגיט׳
עשרה כנגד עשרת הדברות .נא־ .)946

 )1בראי יב .ר.
יש

*זח

-4׳ל

ז) וכל אשר לרעך ,מאלף דאנכי עד לרעך
יש תרי״ג אותיות כנגד תרי״ג מצות ומכאן
אסמכתא למ״ד שהס״ת שהיה נושא המלך
בזרועו שלא היה כתוב בו רק עשרת הדברים
בלבד ונקרא ס"ת לפי שיש בו אותיות כמנין
המצות .תן לכך במערכת המערכת ה׳ דברים
מול ה׳ דברים כזה :כ״ז מכילתא אנכי ה׳ לא
יהיה לך לא תשא זכור את כבד את לא תרצח
לא תנאף לא תגנוב לא תענה לא תחמוד אנכי
לא תרצח כי ההורג נפש כביכול כאלו ממעט
את הדמות .לא יהיה לך .לא תנאף .מי שעובד
אלהים אחרים דומה לאשה המנאפת תחת
אישה תקח את זרים .לא תשא לא תגנוב כל מי
שגנב סוף בא לידי שבועת שוא .לא תענה
כנגד זכור .שכל מי שמחלל שבת מעיד עדות
שקר באדון העולם שלא שבת בז׳ .ולכך תקנו
לומר ויכולו מעומד כמו עדות דכתיב ועמדו
שני האנשים לא תחמוד כנגד כבד שכל
החומד אשת חבירו לסוף מוליד ממזר ונמצא
שאינו מכיר את אביו ואינו מכבדו ויום מתן
תורה היה לישראל כיום חתונת חתן וכלה
שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה* אל תקרי
מורשה אלא מאורסה ועשרה דברים רמז
ליו״ד אצבעות של כנסת ישראל שקבלה
הטבעת כי׳ אצבעות .לשון הפסוק על מה
אדניה הוטבעו לפי שעל התורה הוסר העולם
ובשעה שנתן להם הקב״ה את התורה שאל
ערבים אמרו האבות יהיו ערבים א״ל אין בהם
אחד שלא יהא חייב וכו׳ כדאי׳ במדרש2
עשרת הדברות לסוף נתנו יונקי שדיים ערבים
הה "ד 3מפי עוללים ויונקים יסדת עז לכן יש
לו לאדם להיות תמיד חרד וירא לקיים את
התורה כי בעונותינו ממושכנים ומהורהנים
מאדם הבנים הקטנים ואיש את רעהו יאמר

פירושי התורה לבעלי התוספות

חזק כי המלאכה לא היתה לעולם דיים4
ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים(.חייה :די־ .>399
 )1סנהדרין נט ,א )2 .מד״ת פח)3 .וזהליםח,
ג.

 )4איוב יא ,ט.

ח) לא תחמד אשת רעך ,תחמד כתיב בלא
ו׳ לא חחמד אזהרה שלא ליפות עצמו כדי
שישר בעיני אשת רעהו ויכניס אהבתו ויפיו
בלבה לא תהיה חומד לאשת רעך ועוד קרי לא
תחמד שלא ישבח אשה יפה בפני חברו שמא
יגרור אחריה והיה בך חטא כלומר לא תחמוד
אשת רעך לאחרים ולא תהנה מזיו פנויה כל
שכן מאשת איש כדי שתהנה מזיו שכינה< .סםר

חסידים צט).
ט) לא תחמד ,צוה הקב״ה בעשרת הדברות
לא תחמוד בית רעך ולא תחמוד אשת רעך
וחימוד יקרא שלוקח דבר בעל כרחו מחמת
שחומד אותו בא עליו בעקיפין שלא כדין
ונותן דמיו אבל חומד במחשבה בלא מעשה
לא נקרא חימוד! .יראים תר).
י) בית רעך ,לפי שהאדם רואה את בית חברו
קודם לאשתו אבל בדברות שניות הקדים את
החמור ואת החביב לאדם ואת שהיצר תוקפו
זו האשה וכן נאמר שם שורך וחמרך לפי
שעתה נכנסו לארץ והוצרכו לשור וחמור
לחרישה ולרבוי בהמה! .א׳ !.)27

יא) אשר לרעך ,לתרי״ג אותיות של עשרת
הדברות הם נשלמות מאנכי עד "אשר לרעך".
אשר לרעך הם שבע אותיות כנגד שבע
שחקים שהוריד מהם הקב״ה התורה לישראל
והשמיענו בשבע ארצות או כנגד שבעה
אומות שיש לתורה ואלו הם חוקים משפטים
תורה ומצות עדות תושיה ספר הברית( .רא״ג

ר״ש>.
וכל העם ראיס את הקולית ואת

הלפיזים ואת קול השיפר ואת ההר
עשן וירא העם וינער ויעמדו מרחיק
(כ ,טו)
א) וכל העם ראים ,פרשה זו פחותה כי היא
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לכך תקנו לומר זכר ליציאת מגרים חכר למעשה בראשית ,ולס חג״ £הר׳ אהרן

במקומו לומר בברכה אחת של מעין שבע זכר ליציאת מגרים זכר למעשה בראשית דכמו
שצריך להזכיר שניהם לקדוש ,כך צריך להזכיר שניהם בתפילה ,ולולא ממני שהקדוש

הוא מדאורייתא התפלה עיקר כדאמר המבדיל בתפלה גרז להבדיל על הכום ,אבל מ״מ

דין הוא להשוותם ,ובמדרש אמר משל לאדם ששלה בנו אגל הנחני ומסר
לו צלוחית .ונתן לו איסר לקנות שמן שבר הגלותית ואבד האיסר כשחזר
אגל אביו ,גרם באזנו א״ל בזאת הסריטה שאני סודם לך שמור והזהר כשאני חוזר
ונותן לך אחרים ונתן לו איסד ,וא״ל שמור זאת בטוב חתר מן הראשונה ,כך אמר
הב״ה בתחלה זכור ובא מקושש וחללו ונסקל תו היא דומה לסריטה שבאזן שסקלוהו,

לס כתיב בשנייה שמור ,לכך יסד הפייט זכירה ושמירה עדיו תנוכה לשון

ועוך אזן.
(י״ב) כבד את אביך ואת אמך .אמר פ״ק דקדושין (ל״א ב ),אי זהו כבוד
שלא ישב במקומו ולא יסתור את דבריו ,ותימה דהא חזיגן בכמה דוכתיה דד׳ היה

חולק על אביו׳ יס ר׳ אליעזר על ר׳ שמעון אביו ,וי״ל בלשון יפה היה חולק כלומר
כך היה אומר אבא כך הוא כתיב בתודה .אך תימה דאמרי התם (ל׳ ב׳) אפי׳ האב
ובנו הרב ותלמידו שעוסקים בתורה בשער אחד געשו שונאים זה לזד" אלמא דאי
אפשר לחלוק בלשון יסד -וי״ל דהיינו ודאי כשעוסקים בתורה בשער אתד אבל

כשאינן עוסקים בשער אחד ,אין להם לחלוק כו׳ .מכבדו במותו דוקא תוך י״ב חדש

שאז נדונים .אבל לאחר י״ב כבר גכפרו .ד״א כבד את אביך .תימה לר׳ אמאי
אינו שואל אין לי אלא אביו ואסו אביו בלי אמו או אמו בלי אביו מניין .והבי קאמר
(סנהדרין פ״ח ב׳) גבי איש כי יקלל את אביו וכו׳• וכן יש להקשות גבי (ויקרא י״ט ג׳)
איש אמו ואביו תיראו כר ,מר״ס .למען יאריכון .אמר בפרק כל הבשר (חולין

ק״י ב׳) דמגות כבוד הוי מגוה שמתן שכרה בגדה ואין ב״ד מוזהרין עליה .ותימה
לי הא דאמרינן בירושלמי (קידושין פ״א ה״ז) דכופין את הבן לזון הא□ י״ל כופק
בדברים ,וכה״ג אמרינן פ״ק דבבא בתרא (ח׳ ב׳) כפייה רבא לר׳ נתן ואפיק מיניה
ת׳ זחי .ומקשה והא מתן שכרה בגדה ומתרץ כפייה בדברי□ סמך לא תרצח
לכבוד אב ואם ,שלא תהרוג אגשים בעד כבוד אב ואם .ועוד מפגי שעשו הרשע
שכבד אביו לא הוזהר על הרציחה ואמר (בראשית כ״ז מ״א) יקרבו ימי כו׳ ,וכנגד
שאמר (לא) [למען] יאריבון כו׳ אמר לא תרצח ,ולא יאריכו ימי עשו לפי שרצח ולפי זה
סמך אריכות ימים אלא תרצח.
(י״ג) לא תנאף .פי׳ לא חתן אף בין איש לאשתו ,כלומר מכשפות לאסור אדם

ואשתו בשעת גשואין ששוגאי׳ זה את זד" על לאו (דברים כ״ד ו׳> דלא יחבול רחיים,
כמו שתרגם ירושלמי לא תאסר כליין וחתניין הרי כל דעביד ס חייב מיתה דרחיים
זהו האשה ,ורכב זה האיש .הר׳ שמואל.
(י״ד) לא תחמוד בית רעך .אזהרת חמידה אינו עובר בחמוד .עד שיחמוד
ויגזול ממנו בלא דמים בג״ש בסיפא נאמר כאן לא תחמוד ,ונאמר (שם ז׳ כ״ה)

- ---------------------------------------------------------- .
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לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך מה להלן לקיחה עמו אף באן לקיחה עמו.
וא״ת והרי כתיב לא תגזול ,וי״ל בלאו יתירי ,וכן בגמרא (ב״מ ה׳ ב׳ ,ע׳ ג״י פ׳ זה
בורר) חמדן יהיב דמי ,חמסן יתיב דמי והוא מדרבנן ,והא דכתיב (עובדי׳ ט׳) מחמס
אחיך יעקב ,דברי קבלה הת\הקשה ר״ת למה כתיב במשנה תורה (דברים ה׳ י״ח)
לא תתאות וכאן כתיב לא תחמוד ,ובמשגה תורה שורו ושדהו ,וכאן שורו ולא שדהו.
וחי׳ לא תחמוד לאיגשי בלא דמי ,ולא תתאוה אפי׳ בדמי ,ושורו דכתיב כאן שדהו
בכלל ,כדאמר ר׳ מסי (שבת קי״וז ב׳) מימי לא קריתי לאשתי אשתי ,ולשורי שורי,
כ״א לאשתי ביתי ולשורי שדי .וקשה א״כ לכתוב אשת רעך ולא עריך למכתב בית
רעך .וי״ל דשמא כשנאמרו האחרונות היה להם שדות שכבר כבשו ארץ עוג וסיחון.
ולכך הוסיף משה להם ושדהו ,אבל בדברות הראשונות לא היה להם שדות עדיין.
וה״ר יום׳ ב״ש תירץ דגמצא בספר הרמז״ל דבדברות אחרונות מוסיף חמדת הלת ~

ואין תאוה אלא בלב ,הרי אם גמר אדם לחבירו להסעיר בחבירו ,או ע״י תחנונים .אוע״י רבוי רעים ,או ע״י אימתו כדי שימכור לו חפצו שלא ברצונו מיד עובר עליו
בלא תתאוה ,הוציא חמדתו בפיו עובר בלא תחמוד ,גזלו עובר משום לא תגזול ,נמצא
שעל הגזל עובר ג׳ לאוין .עשרת הדברות מחחילין באל״ף ומסיימת בב״ף ,תהו
^ (תלים ע״ג א׳) אך טוב לישראל אלהים לברי לבב_ .
(ט״ו) וינועו וכו׳ .על כן מנענים ראשם כשעת למוד.
(י״ז) כי לבעבור נסות אתכם .הקשה הרי״ת במה בסם ,ותי׳ באותם י׳ קולות

שהות כל אחד יותר חזק מוזבירו ששמעו ועמדו בכל אלת אע״ם שפרחה רוחם בכל
דבור ודבור .בעבור תהיה יראתו על פניכם .מכאן אמרו רז״ל (נדרים ב׳ א')
סימן טוב לאדם שהוא ביישן .ועוד ארז״ל משם זכו לנביאים .הקשה הרי״ח
מה זכות היה זה ,כי אם אמרו אם יוספים אנחנו וגו׳ כי תאכלנו האש
הגדולה הזאת ותי׳ אחרי שלא אמרו ידבר עמנו הב״ה בנחת ,אלא [לא רצו] להטריח
להב״ה ולהטיח דברים ,אלא האמינו למשה ,ולכן זכו לנביאים .ועוד הקשה הרי״ח
והלא מקודם לכן היו נביאים שם ועבר אברהם יצחק ויעקב ,ועוד בלעם ואיוב.
ותי׳ זכו לנביאים מפורסמים שנחנבאו אף על הגוים ,כגון ירמייה ישעייה ויחזקאל.
והקשה לו מבלעם שנתנבא מקני ומאשור ,ומחץ פאתי מואב ,ותירץ מעצמו ניבא
אבל לילך בשליחותו של הב״ה לא היו כי אם נביאי ישראל.
(י״ח) ומשה נגש .בפרקי דר׳ אליעזר (ם׳ מ״א) אומר גש לא נאמר אלא נגש

מיכאל וגבריאל הגישוהו שלא ברצונו.
(ב׳) לא תעשו! אתי כו׳ .פי׳ אפי׳ לכבודי ,ולמעלה שהזהיר באלהים אחרים
ר״ל לעשותן אלהות ולעבוד אותם ,הר״י.
(כ״א) מזבח אדמה תעשה לי .פ״ה שממלאין חללו אדמה בעת חנייתו ,ותימה
דהא כתיב בעת הנסיעה (במדבר ד׳ י״ג) ודשנו המזבח ,ואם היו משליכין העפר מה
צורך לדשון ,והנכון מחובר באדמת וזבחת עליו ,כמו (במדבר ב׳ כ׳) ועליו מטה

מנשה שהוא אצלו ,או אינו אלא עליו ממש ת״ל והבשר והדם על המזבח כו׳ ,ואין
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עומד כישעת אטתיו מיד אבחידנו מן מעולם שהרי הוחזק רשע ע״י אטתיי • יוסי פוחד עוו א»"
שאלמלא
בשעת אכיתיי הייתי תצפה כל ימיו אולי ישוב  1י״אאנכי ל אלסיד • לפי מאמיולמ^למר
אמר תקכ״ח אשר הוצאתיך ולא משה הוציאך מבית עכדים • מעם שהיו עכמים שהיו מכנען'• כרמיה וכמ הה
כוש ומצרים ופוט וכנען • ולפי שהוצאתיך נטן שלא יהיה לך אלהים אחרים על פני • ולא תהיו הכורים לט שלא
תראוני תמיד שנסתלקתי מעליכם ואל יעלה ביעתכס לעשות צורה שתהיה לזניון טללי כמו שעושים המם.
לכך נאמר לא תעשה לך פסל • לפי שדורות אחרונים יהיו סטריס שיהיו אלהויז • ואס תמצאם עשויים לאתעברם

שאין בחס ממש ואינך צריך להם כי אנכי ה' אלהיך • ואם תעזכני כשכילם אני h
שאני פוקד עוןאטת על בניס ועל כני בנים כשאוחזין מעשה אטתיהם כידיהם:אלהים אחרים פי׳ ר״א כז
עזרא כמו והאנשים רדפו אחריהם ■צריד פי לפירושו• אלהים אתיים לדעת אחרים שאקיים הטריפ שהם
אלחים • וחמה הכל בי אין אלהות בס כי אם כיוצמכו • וכן והאנשים ררפו אחריהם קטרים הם לררוף אחריהם •
י
ועוד היו המרגלים כעיר:
.

קנא יאהנא לד וכאלהיד •וננוד

לא

תשא • מאחר שאין הקכ״ח רוצה שיהיה לנו אלהים זולתו לא נוכל לישבע רק כשמו חן כאמת הן לכל צד
שבועהי לכך נאמר לא תשא • לפי שהקכ״ה אמת אין נשבעים בשמו אלא כאמת :כי לא ינחה • הנחל
והחומה יטל לנקות עצמו בסשכת ממק ■ כדנתיב והשיב את הגזלה אשר גזל וכל אכל הנשכע לשיך והמחלל
שם שמיס אינו יכול לנקות עצמו בשום דבר • ולכך הזהיר הכתוב לא תגטט ולא תכחשו ולא תשקרי ולא תשכעו
כשמי לשקר • כי הגניבה והשקר מכיאין האדם לידי שבועת קוא ואז לא נתן להשטן בלא המיון • כדאמר פרשז
אינשי מספק שכועס ולא פרשי מספק ממונא:

זכור

את יום השבת • לפי שהזהיר שלא יכבד מאומה כי אס הקכ״ח • מ״מ תכברו השבת ט זה כבודי שט
אתם מעידים שכראתי העולם ונחתי בשביעי כרמפרש ואזיל :זטר את יום השבת • זפרהו על היין •
לפי שמצינו זכירת גט יין דכתי׳ נזכירה דודך מיין • וכתיב זכרו כיין לבנון• נאמר כאן זטר לפי שמדבר על
מעשה ישן ושייך לומר כיס לשון זכירה כדכתיבאל תזכור לנו עונות ראשונים • אכל כדכיית אחרונות נאמר
שמור • שמדבר על יציאת מצרים • כדצתיב וזכרת כי עכר חיית בארץ מצרים ויוציאך ה' אלסיך משם טד חזקה
ובזרוע נטויה על כן צרך ח' אלהיך לעשות את יום חשכת והוי מעשה חדש ושייך לומר עליו שמור-ולכך תקנו בקידוש
שבת לומר זכר למעשה בראשית • דמעשח כתיב כרכרות ראשונות• וכתיב כרכרות אחרונות זכר ליציאת מצרים*
וכן הנהיג ה״ר אהרן לומר כברכת מעין שכע זכר למעשה בראשית וליציאת מצרים בחתימת הכרכהי דכמו
שצריך להזכיר שתיהם בקידוש • כך יש להזכיר כתפלה • ג"ן • ויש כמדרש שלפיכך כתיב כרכרות ראשונות
זכור י וכאחרוגות שמור • משל לאחד ששלח כט לחנוני ומסר לו צלוחית • ונתן לו לקנות שמן איסי אחת אבד
חאיסר ושבר הצלוחית • חזר לאטו וקפד לו קורותיו • מסר לו עוד איקר וצלוחית אחרת • וקרט לו קריטה אחת
באזנו• ואמר לו שמורהאיקר וזכור על מס שסרטתיך כך הקב״ה בהחלה אמר להם זטר את יום השבת• ובא
מקושש וחללו ונהרג זו דוגמת חסי־יטח שכאזן • ולכך כתיבברכיות אחרונות שמור• וזהו שייסד הפייט זכירה
ושמירה עדיו תנוכה לשון תטך אזץנוטר פ״ה זכור ושמור בדיטר א' נאמרו והטעם שבדברות ראשונות נאמר
כלשון עשה וכאחרונות כלשון לאו דהיינו שמור ולכך נאמרו כדיטר א' והייט מחלליח מות יומת וכיום השבת
שני ככשים לכך נאמרו בדיטר א׳ וזהו אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי:

ככר

את אביך ואת אמך • אע"ס שהזהרתיך שלא לככד כי אם אותי • אכיר ואמך ככד שהם סכיאוך לעולם
וגמלוך טוטת • ואם תככדס ותשלם להם גמולם ידעתי שתכבדני מקו שהם לא הטאוך אלא לחיי שעה
ועשיתי .עמך חסרים להכיאך לעהו ולעולם חכא :למען יאריטן ימיר-שזתפללועליך אם תכברם • ועיר תחיה שלא
יבריתוך מהם וימציאו לך כל צרכיך ומתוך כך תזכה שלא תרצח • כלומד שלא תהי צריך לרצח וישיאוךאשה ילא
תנאף ותקח נדוניא ולא תגנוב ותרויח מעות ותרבס ננסים ולא תענחכרעךער שמר ■ וגם לא תחמוד ■ כי תק?ס
עברים ושפחות ובתים משלך • עור יש לומר כן אל תאמי מאחר שהזהרתיך שלא לנכד כי אם אותי ואביך ואמך
כל אדם שיעשה שלא כרצוני אכנו נפש • לכך נאמר לא תרצח • שאין לשון רציחה אלא שלא כדין אכל לשון מיתה
וחריגה אפילו כדין • לא תנאף שלא תאמר הזהרתיך מרציחה • לפי שממעט הכריות • אכל לחרטת הכריות חפי
מאיסור מותר לכך נאמר לא תנאף • לא תגנוב שלא תאמי על רציחתו ועל ניאוף אשתו אני מוזהר פן חנניד

ל׳

מ

ממזר ונמצאתי גורם לי לתת יגיעו לבן שאינו שלו אכל אגנוב את ממונו כדי להשתכר • לכך נאמר לח תגט^1
שיפסיד על פיך אי אתה רשאי • לכך נאמר לא תחמוד אטסט«כ^------- ^-
יד
לא תענה • אפיי לגרום לו
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תורה שבעל־סה

ג .נוסף על כך מקשה המנ״ח (שם) מדוע לא ילקה על לאו של לא יהיה
בביתך ומדוע לא יהא דומה ללאו דבל יראה ובל ימצא שפסק הרמב״ם שאיזנו לוקה
מחמת דהוי לאו שאין בו מעשה ,אך אם קנה חמץ בפסח או הימצו פוסק הרמב״ם
בהל׳ חמץ ■ומצה דילקר ,כיון שיש בו מעשה.
ולחומר כל הקושיות נלע״ד להסביר את העניו בע״ה כך:
מצינו (ב״ב פט ב) :תניא נמי הכי לא ישהה אדם מדר .חסרה וכו׳ וכך ם׳ הרמב״ש
(הל׳ גניבה פ״ז ה״ג)" :כל מי שמשהה בביתו או בחנותו מדר .חסרה או משקל חסר
עובר בל״ת שנא׳ לא יהיה לד בכיסך וכו׳ ואין לוקין על לאו זה שהרי אין בו מעשה".
הלשון המיוחדת "לא ישהה" באה ללמדנו כי אין האיסור בראשית היות המדד,
החסרה בביתו אלא בשיהוי שהשהה אותה זמן מיותר ,שלא כבחמץ בפסח בו האיסור
של לא יראה ולא ימצא הוא אפילו כשהחמץ נמצא רגע אחד בביתו ,וכנראה למדו
הרמב״ם וכל הראשונים מלשון הכתוב" :לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה
לא יהיה לד בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה" ,לא יהיה משמע לשון שיהוי בבית,
•-ושיהוי הרי הוא תמיד לאו שאין בו מעשה ,ולפיכך אין לוקין עליו ,ומיושב מה
שהקשה ה״מנחת חינוך".

ועל קושיתו האחרת (כנ״ל) איד אפשר שיעבור על פחות משוה פרוטה ומדוע לא
תרצה הגמרא שהלאו דלא תעשו עול במשפט בא לחייב אף על פחות מש״פ נלע״ד
׳ •לתרץ כי אולי זהו גופא באמת תירוץ הגמרא ,וזהו הפשט בתירוץ שם ,הגמרא שאלה
מדוע כתבה התורה לאו במשקלות והרי הוא גזל מעליא ,ותירצה :לעבור עליו משעת
עשיר ,ובעשיר ,הרי כלל לא גזל ,וכיון שלא גול ואעפ״כ עבר משמע כי אין לאו של
משקלות קשור כלל בדין של גזילה ,אלא הוא לאו בפני עצמו שעוברים עליו משעת
עשייתו ,ולפיכך עוברים גם על פמש״פ .וזהו גם הפשט בתוס׳ (כנ״ל) שעובר עליו משעת
רתיחה ואע״פ שלא מדד וא״כ מאי שייך שו״ם אם לא מדד עדיין ,שהרי ש״ם שייך רק בגזל
מאחרים ולא בעשית מעשה המדידה ,ועל כרחך שזה איסור בפני עצמו כשאר איסורי תורה.
ואם ישאל השואל א״כ מדוע לא ילקה ,הרי על המצאות המשקל בידו לא ילקה
שהרי אין בו מעשה שכן הוציאו תורה לאו זה ,בלשון "לא יהיה" והיינו "לא ישהה"
ושיהוי הרי אין בו מעשה ,אלא מאי הרי יש מעשה בעצם המדידה על כך אין מלקות
מפני שזה לאו שניחן לתשלומים.
ולפי דברינו מדוייק מאד לשון ה״חינוך" שכתב. ,בדין לאו דשיהוי משקלות
(מצוד ,תרב)" :ועיבר עליה ושוהה משקל הסר או מאזנים חסרות בתוך ביתו ואפילו
לא ישקול בהן לעולם עבר על לאו זה ואין בו מלקות לפי שאין בו מעשה ,ועוד שאפילו
_
ישקול בהם לתשלומין ניתן וכבר נודע שאין לוקין על לאו שניתן לתשלומין״.
והגה דעת ה״מנתת חינוך" (מצור ,רנח אות ג) כי בלאו דמשקלות יעבור העובר גם
על לאו דלא תחמוד ולא תתאוה ,כדברי הרמב״ם (הל׳ גזילה ואבירה פ״א הל׳ ט יב):
"כל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו או דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו
והכביר עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו אע״ם שנתן לו דמים רבים ד",ז עובר
בל״ת שנא׳ לא תחמוד וכו׳ ,הא למדת שהמתאוה עובר ■בלאו אחד והקונה דבר שהתאוד,
וכו׳ עובר בב׳ לאוין ואם גזל עבר בג׳ לאוין" ,ולכן גם במשקלות שעובר על גזלה יעבור
גם בלא תתאוה ולא תחמוד.
ונלע״ד כי אין כך הדבר משתי סברות ,ראשית ,לא תחמוד ולא תתאוה אינו
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הרב שמחה הכהן קוק :מסחר הוגן

צט

אלא בגוזל חפץ מסוים שרוצה בחפץ זה עצמו ולא באחר ,אך בממון מאי נ״מ בין ממון
זיר .לאחר ,ולכן גזלן •של ממון אינו עובר בלא תחמוד ובלא תתאוה וכן משמע בפשיטות
מלשונו של הרמב״ם שם .וסברא נוספת ,כפי שאמרנו לעיל ,שהרי עובר בלאו דמשקלות
עוד ברשותו ,וא׳׳כ הרי לגבי ממונו ודאי שאין לאו דלא תחמוד ולא חתאוה.
על כל פנים ,רואים אגו חומר הלאוין הללו דמשקלות שאף בפחות משוה פרוטה
עובר ועובר גם משעת עשיה ,וכן חמור ענין המשקלות שחייבו הז״ל שיעורים שוגים
של ניקוי המשקלות ובדיקתן ומן הראוי היא •שבשם שבודקים את המזוזות מוטל על
הרבנים לערוך גם מבצע משקלות שעונשו חמור שבעתיים ,חנוני צריך לקנח מידותיו
ללח פעמים בשבוע ומאזנים ללח על כל משקל ומשקל ,וממנים אגרדמים למשקלות.
יתר על כן ,נצטויגו על אונאה ומשקלות גם לגבי גוי ,וכך פוסק הרמב״ם (הל׳
...גניבה פ״ז הל׳ ח)" :אחד הנושא ונותן עם ישראל או עם עכו״ם ,אם מדד או שקל
בחסר עובר על ל״ת וחייב להחזיר וכן אסור להטעות את העכו״ם בחשבי! אלא ידקדק
עמו שנא׳ וחשב עם קונזזו אע״פ שהוא כבוש תחת ידך ק״ו לעכו״ם שאינו כבוש תחת
ידך והרי הוא בכלל כי תועבת ה״א כל ערשה אלה ,כל עושה עול מ״מ".

מתח הרווחים
ראוי להוסיף מספר מלים לגבי ההיתר לרווחיו של המוכר.
שנינו (ג״מ מ ב) המשתכר אל ישתכר יותר משתות ,ולפי חשבון ד.גמ׳ שם משמע
שר׳ יהודה השתכר מעט יותר משתית ומתרצת שם ד.גמ׳ איכא טרחיה ודמי ברזנייתא,
ופרש״י לשון א׳ כרזנייתא ל׳ כרה המכריז על סחורתו ,ולשון ב' ברזנייתא אומנות
־ יש בנקיבת ברזא בחבית •של חרם וצריך ליתן שכר ,משמע ששתות הכוונה מלבד
ההוצאות של פרסומת ועבודה בחנות דהיינו ריוח נטו על כל הכסף.
והנה הרמב״ם (הל׳ מכירה פי״ד הל׳ א) פוסק :אבל ב״ד חייבין לפסוק השערים
ולהעמיד שוטרים לכך ולא יהיה כל אחד ואחד משתכר כל מה שירצה ,אלא •שתות בלבד
יפסקו להם בשכרם ,ולא ישתכר המוכר יתר על •שתות ,ומציין ה״הגהות מימוגיות" כי
כ״ז בשלא הוקר השער "אבל אם לקח בשעת הגורן ועכשיו הוקר ישתכר אפי׳ כפליים
כפי שהשער הולך".
והרמב״ם מוסיף (שם ,הל׳ ב)" :בד״א בדברים שיש בהם חיי נפש כגון יינות
שמנים וסלתות אבל העיקרי! כגון הקושט והלבונה וכיו״ב אין פוסקים להם שער אלא
ישתכר כל מה שירצה" ,וביאר הסמ״ע (חו״מ סי׳ רלא ס״ק לו) שיש ג׳ גדריש בשכר,
אוכל נפש ,דברים שאינם אוכל נפש כלל ,וכדבר שיש בו מכשירי אוכל נפש ,אוכ״ג —
שתות ,אינו אוכ״ג כלל — בלא הגבלה ,מכשירי אוכל נפש עד הכפל ,כגון תבלינים.
וכן אסור להגדיל את התיווך אלא כלשון הרמב״ם (שם ,הל׳ ד)" :אסור לעשות סחורה
בא״י בדברים שיש בהם חיי נפש ,אלא זה מביא מגרנו ומוכר וזה מביא מגרנו ומוכר
כדי שימכרנו בזול ,ובמקום שהשמן מרובה מותר להשתכר בשמן" ויש לומדים דוקא
שמן שכן הוא משמש גם למאור וכו׳ ולא רק לאוכ״ג.
ההלכות האמורות משקפות לפנינו את דעתה של תורה בתקנות המסחר ובדאגה
לישראל שימצאו מזונותיהם בשפע ובזול ,והלואי והיינו זוכים שגם בדורנו יתקנו גדולי
הדור תקנות של מו״מ ביתוד בדברים שיש בהם חיי נפש בארץ ישראל ,בהתאם לרוח
התורה שהיא תורת חיים לנצח.
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סנהדרין בה ע״ב
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מעיקרא טבור מציאת חרש שוטה וקטן לא שכיח אי נמי מפני דרכי שלום .נראה
דטעמא קמא הוי למאן דאמר ארא ,דאי שכיחא הוו פסלי כמו שפסלו בארא[ ,אבל
למ״ד אי תקדמך ליון אפילו שכיחי לא היו פסולים דהא לא פסלי בארא] .וטעם
שגי הוי למאן דאמר אי תקדמך יונך ליון «»״ [אבל למ״ד ארא לא הוי דמפני
דרכי שלום נמי הוו פסולים שהרי פסלו בארא] .ולבסוף כשפסלו מציאת חרש
שוטה וקטן אפילו מאן דמכשר לעיל בארא מודה דאחרי כן הוסיפו ובכלל גזלנים
הוא כמו מציאת חרש שוטה וקטן שאין בו אלא מפגי דרכי שלום ,וכי חיכי דאמר
לא נצרכה אלא למציאת חרש שוטה וקטן הכי נמי הוה מצי למימר ליוני שובך
ויוני עלייה .אי נמי במציאת חרש שוטה אחמור טפי כדאשכחן ר׳ יוסי בגיטין !84
דאמר גזל גמור מדבריהם 1118וביוני שובך ויוני עלייה לא אשכחן דפליג.
מעיקרא סבור דמי קא יהבי .ע״כ בדלא אמר רוצה אני מירי ,דאי אמר רוצה אני
חמסן קרי ליה הא אמר רב הונא תליוה וזבין זביניה זביני כדדיקינן בסוף
הכונס ^788ומעיקרא לא פסלוהו ,דחמסן דאוריתא היינו גזלן דלא יהיב דמי ,אלא
שבלשון חכמים קראוהו חמסן היכא דיהיב דמי כדאיתא בסוף הכונס ,'87ואע״ג
דעבר אלא תחמוד לא פסיל מדאוריתא ,משום דאמרינן פרק שנים אוחזין  188לא
תחמוד לאינשי בלא דמי משמע לחו" .78ולבסוף פסלינהו משום דחזו דזמנין
דחטפי ושקלי בעל כורחיהו בלא נתינת דמים פסלי אפילו אותם הנותנים דמים .78°
ואין לפרש האי כיון דחזו [וכו׳] כי ההיא דלעיל דלא נשתנה הענין אלא ארבנן
קאי ,דא״ב הוה ליה למימר סוף סוף  787כדקאמר לעיל.

הוסיפו עליהן תרועין .ותימה מתניתין נמי פסלינהו ,דקתני  782נאמגין עלי ג׳ רועי

 153כתום׳ שלנו ד״ה אי נמי.
 152שאל״ב ילד",ר לד,יפו שמסריחי יונים חיינו ארא.
 155צ״ב ,דוקא לד׳ יוסי "חפור
 154גם ב ,ועיי״ש ברש״י סא א ד״ה להוציאו בדיינים.
טפי" אבל לת״ק שאין בו אלא מפני דרכי שלום אינו חפור פתני .וי-ל שדוקא לפרש״י שם
נחלקו ת״ק ור״י אם יוצא בדיינים (וכ״ב בתשובת ר״י טוב עלם ,המובא כאן בהגמ״ר סי׳ תשכב,
עיי״ש היטב ,וגם בשחת רדב״ז ח״א סי׳ תקג) ,אבל להרמב״ם נזילה פ״ו הט״ז ושו״ע תו״מ סי׳
שע סעי׳ ז שכל נזילה מדבריהם אינו יוצא בדיינים (וכ״ב הגר״א חו״א סי׳ רה בליקוט לסק״א,
וע׳ היטב שבועות מא א ותום׳ שם ד״ה ולרבי יוסי) עכצ״ל שלא נחלקו חכמים ור׳יי כלל ור׳
יוסי מפרש דברי ת־׳ק ,ומש״כ שם "למאי נם~מ" ,פי׳ בין גזל מה״ת לגזל דובריהם ,ולפי״ז י״ל
 157שם .כ״ב תוב״ק שם ד״ה מה וד״ה
 156ב״ק סב א.
שזוהי גם שיטת רבינו,
חמסן ורבינו בתוב״ם ה ב ד״ה לא תחמוד ועוד ,וע׳ שמ״ק ב״ק שם בשם תום׳ שאנץ וב״מ
 159בן שיטת רוב הראשונים שאף שבאמת
 158ב׳׳מ ה ב.
שם בשם רבו (הרדב״ז).
עובד בלא תחמוד לא נפסל מפני ששוגג הוא• אף תום׳ שלנו כאן (וכן פירש המהרש״א לתוב״מ
שם דיה בלא דמי (אן לפי׳ ימהר״ם שם אינו מוכח) וסמ״ג לאוין קנח שא״ע כשנותן ומים.
מש*כ כאן המהרש׳־א שתום׳ בתי׳ ב כאן סובר כשיטת רוב הראשונים תמוה ,וכבר חמה עליו
הנה״ד ב״מ שם ועוד .כן לשי׳ תוס׳ צ׳יב עדיין למה גנב ניסן והנהו קכוראי אינם נפסלים
 160כ״ם
מדרבנן ,ועי ריב״ש 0״ שיא ותומים סי׳ לד סקי״א  1וכן בדברי המאירי שם.
 161עי׳ שמ״ק ב״ק בשם תום׳ שאנץ שם שהביא ספרים הגורסים כן ,ופי׳
הר*ן בפי* ב.
לפי״ז כ״אין לפרש" דובינו .גם הר״ן סי׳ כן וכ׳ שהוא עיקר הפירוש ,ואע״ם שלא גרם במפורש
«סוף סוף" פירש כאילו גרם "סוף סוף" ,ועיי״ש שמוכיח כפי׳ זה מ״יגיד עליו רעו" ,עיי״ש.
 162לעיל כד א.
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תוספות הרא״ש

בקר .וי״ל דמתניתין איירי לדין משום דלא גמירי והכא אפילו לעדות ,וכי דייק
בסמוך דמתניתין לדין מדקתני ג׳ הוי מצי למידק מברייתא דקתני הוסיפו ־»!..
אין מגדלין בהמה דקה
מגדלי איתמר .ותימה מאי קמ״ל והא תניא במרובה
(לארץ) [בארץ] ישראל ,הא בהמה [גסה] מגדלין .וי״ל דהוה אמיגא ה״ה גסה והא
דנקט דקה למימר הא בסוריא אפילו דקה שריא.
[כו א] משרבו ממציאי מעות לעניים וכר .משמע הכא שאסור לעשות סתורה
לאכלה ולא לסחורה .וקשיא הא דאמרינן
בסירות שביעית ,והכי נמי דרשיגן
בגמרא 1•5סאה של תרומה שנפלה לפחות ממאה שביעית ירקבו ,ואמאי ירקבו
ימכרו לכהן בדמי תרומה ,ומאי קשיא הא אסור למוכרו משום סחורה ,ועוד קשיא
דמשמע בפרק לולב הגזול•• 1גבי הלוקח לולב מחבירו בשביעית דמעם הארץ
אסור לקנות אתרוג לפי שאין מוסרין דמי פירות שביעית לעם הארץ׳ הא חבר
שרי .וי״ל 1•7דלא חשיב לסחורה אלא כשקנה על מנת למכור ולהרויח «•* אבל
לוקט ומוכר «•« שרי ® ,17והכי תנן במסכת שביעית  171לא יהא לוקח ירקות ומוכר
בשוק אבל לוקט ובגו  172מוכר על ידו .ומיהו בתוספתא  175גרסינן ולא יהא לוקט
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 162עיין היטב בברכי יוסף חלק חושן משפט סי׳ כב אות ב ,במיוחד בדיבור המתחיל ומ״מ.
 164ע״ז סב ב ,בכורות יב ב! וע׳ שביעית
 163ב״ק עם א ,ועיי״ש בתוד״ה אין מגדלין.
 167ר״ל הסוחרין
 166סוכה לט א.
 165להלן בעמוד.
פ־ז מ״ג ום-ת מ״ד.
הפסולין כאן היינו כשקנו ע״מ למכור ולהרויח ,ולפי״ז אם אוספין ג״כ טטולין אינו כסרש״י
הדמיה ועוד דהיינו העניים האוטפין ,שהרי הם לוקטין ומוכרין שלדעת רבינו כאן שדי ,אלא
אלו האוספין ע״י העניים שדומה ללקיחה ע״מ למכור ,וע׳ חזו״א שביעית פי״ג אוח יז.
 168אבל מוכר פחות מדמיו מותר (דכ״ם ספר שבת הארץ ם-ו ה״א את דברי הר״ן ע״ז ,וע׳
מש״ר שביעית פ״ז שם וחזו״א שם אות כה) .ולפי״ז א״צ לדחוק בסאה של תרומה שנתערב
שמוכרו בדמי תרומה כשלוקם ומוכר אלא מותר מכיון שמוכר בדמי תרומה בזול ,ומשיב רבינו
ההיתר בלוקם ומוכר ,היינו שתלוי בזה שאם לוקט ומוכר אסור ע״כ שמכירת סירות שביעית
אטור בכל אופן אבל מכיון שלוקט ומוכר מותר ע״כ אין האיסור אלא בדרך סחורה ממש,
והיינו מוכר להרויח .אך מ״מ נר׳ שמדרבנן אטור גם במוכר בפחות מדמיו ,שהרי בשביעית
פיח מ״ג שאין מוכרין במרה ובמשקל אף דברים המותרים בסחורה ,כ׳ בירושלמי הטעם כדי
שימכרו בזול ,ומשמע שדוקא הני מותרין למכור בזול ,וכיה בבכור שבלקח וא״צ לו מותר
אמרו בתוספתא (שביעית פיה) שלא ימכרנו אלא בדמיו( .ואף שמהרמב״ם בכורות ס״ה היי
משמע שכבכור מותר אפי׳ להרויח ,מהריבמ״ץ שביעית סיג שם ומהאו״ז ח״א סי׳ של מבואר
 169דברי רבינו כאן שדוקא לוקח ומוכר אטור אבל לוקט ומוכר מותר הם
כהתוספתא.
להיפך ממש״ב סוכה לס א דיה ולותיב ופירושו למשנה שביעית שם ,חום׳ סוסה שם ד״ה וליתב
והר״ש שביעית שם ,וכ״נ גם שיטת תום׳ ד״ה אלו (כמבואר שם שמחברו הוא הר״ש) ותום׳
ע״ז סב א ד״ה נמצא (בזה שאין לחלק בין לוקח ללוקט) ,וכן משמע כאן כמאירי (ונראה שגורם
 170ר״ל שכך מדובר בסוכה (ובנוגע לטוגיתינו להלן
גם במשנה שם :ולא יהא לוקט).
אם יש צורך לכך ,ע׳ הערה  ,)168אך גם בלוקח יש היתר כשלקח לעצמו והותיר ,וכן במתנה
או בירושה ,ורבינו נקט לוקח ומוכר לרבותא .תום׳ ר״ה שם כתבו" :ואפשר דלוקח ע״מ לאכול
לא חשיב סחורה אא״כ לוקח בזול" ,וכו׳ ,ור״ל כשלקח ע״מ לאכול ונמלך למוכרו ,ובזה רצו
להעמיד גם סוגיתינו .אך צ׳־ע שבשביעית שם מפורש :לקח לעצמו וווותיר מותר ,וע׳ חזו״א
 172לשי׳ רבינו צ״ל שבנו נקט לרבותא ,וע׳
 171שביעית פ״ז שם ,הנ״ל.
שם.
מלאכת שלמה בשם ה״ר יהוסף. :אפילו בנו מותר למכור במקומו ואין אנו אומרים שהוא
נראה כאילו מכרן לבנו ובנו חוזר ומוכרן* ,וע׳ "שנות אליהו• שם מהגר״א ורש״ש וחזו״א שם.
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הכופר במלוה כשר לעדות .דאמר׳ אשתמוטי
משממיט12545,ודווקא לממון אחר ,אבל לאותו
קא
אוז״וז *7
ממון הוחזק "כפרן כדאמר׳ לקמן בםירקיןקכט>
מגד .לי בידך והלה אומר אין לך בידי כלום,
והעדים מעידים אותו שיש לו וחזר ואמר פרעתי
אינו נאמן ,הוחזק כפרן .ומדר׳ חייא קמייתא לא
תקשי דלא הוחזק כפרן אלא לחצי הממון ,ונאמן
בשבועתעעל חצי האחר קל).
נימא מגו דחשוד אממונא חשוד נמי
אשבועתא .פרש״י קלא) בשלמא שבועת השומרים
ההיא דטעין עלה נאנסה׳ איכא למימר לא חשוד
אממונא׳ אלא שמא פשע בשמירתה וחייב לשלם,
וסבר עד דחוה ליה זוזי ופרענא ליה ,אלא ההיא
דכפירה הא ודאי חשוד אממוגא ,וכופר בפקדון
והיכי משבעינן ליה עלה ,דס״ד דעל ההיא
דכפירה לא שייך למימר אשתמוטי ,אלא מעיז
פניו ומתכוין לגזול׳ דאי לאשתמוטי קא עביד
הוד .טעין גם עלה נאנסה שלא יכיר המפקיד
בשקרו .וזה דחקו לרש״י לפרש דלא פריך
משבועת שומרין דאי שייך לאקשויי מינה ,הוה
מייתי מתני׳ דם׳ השואל קלב).
ה״ג ההיא שעתא דכפריה .ולא גרסי׳
דאשתבע׳ דמשעת כפירה נעשה גזלן ,כדמוכח
בהגוזל קמא קלג) אמר רב ששת הכופר בפקדון
געשה גזלן וחייב באונסיה ,ומוכח התם דאפילו
בלא שבועה.
לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו.
פי׳ ולא חשיד אממונא כיון דיד״יב דמי ,וכשר

לשבועה .ואם תאמר חמסן הוא אע״ג דיהיב דמי
כדאיתא ם׳ הכונס קלס ,ובפרק זה בורר קלה)
תניא הוסיפו עליהם הגזלנים והחמסנים .ומדפסול
לעדות פסול גמי לשבועה .כדתנןקלו) משחק
בקוביא ומפריחי יונים וסוחרי שביעית שכנגדו
נשבע ונוטל .וי״ל דהאי דחמסן פסול היינו מדרבנן,
כדמפרש התם קלז) דמעיקרא דמי קא יהיבי כיון
דחזו דמתוך כך באין לידי כך ,כלומר באין
וחוטפין ושקלי בלא דמי ,גזרו בהו רבנן .והיינו
טעמא דלא פריך התם חמסן דאורייתא כדפריך
אגזלן .ואם תאמר והא כתיב קלח) אל תשת ידך
עם רשע להיות עד חמם׳ אלמא חמסן דאורייתא.
וי״ל דחמסן דקרא היינו גזלן דלא יהיב דמי .אבל
חמסן בלשון חכמים היינו דיהיב דמי .והא דמייתי
בסוף הגוזל קלט) כתיב קרא דמחמס בני יהודה
(איירי) [אפילו] בדיהיב דמי .אסמכתא בעלמא
היא .ואם תאמר כיון דחמסן דיהיב דמי פסול
מדרבנן א״כ מאי קאמר משום דמורה ואמר דמי
קא יהיבנא .מכל מקום הרי הוא חמסן ופסול
לשבועה מדרבנן ,ונימא מגו דחשיד אממונא וכו׳.
וי׳י-ל שלא פסלוהו אלא היכא דחציף כולי דאי
ליקח מיד הבעלים בחזקה ונותן דמים .אבל הכא
שלא בידיעת הבעלים הוא חומס שהוא אומר
שנגנב ממנוקנז) .ועוד דכל פסולי דרבנן לא
פסילי אלא אחר שיבריזו עליהם שהם
פסוליןקמא) .ולמאי דמסיק דלא אמרינן מגו
דחשיד אממונא השיד אשבועתא וכו׳ ,מצינו
למימר דלא תחמוד לאיגשי [אפילו] בדמי משמע

קל) וכ*כ המאור ריש הפרק .וע׳
קכם) י״ז א׳.
קלב) צ״ז ב׳.
קלא) בד*ד .השיך.
ריסב״א י״ז א/
קלג) ק״ז ב׳ .קלו) ס״ב ב׳ .קלה) סנהדרין כ״ד .ב׳.
קלו) שבועות מ״ד .א׳ .קלו) סנהדרין שם .קלה) יואל
ד י״ט ,קלם) ב-ק קי׳־ט א־ .קם) אבל אם היה חמסן
פסול מה׳־ת לא היה מהלק בכך• וע׳ מהרש׳א ומהר״ם
שיף ושער משפט סי׳ צ״ב פ״ק ר.
קמא) כואיתא בסנהדרין כ״ו ב׳ .ומבואר ואפילו
לאותו עדות שנפסל בשבילו אינו נפסל בלא הכרזה.
וכ׳־ה בתום׳ ב׳־ק ס״ב א׳ ד״ה חמסן ,ודלא כנמוק״י
הובא בסמ״ע ל״ד ס״ק נ״ו .וע׳ משל*מ
סטשרין כ*ו
ד.ל׳ מלוה ולוה פ״ד ה*ו .ותופים סי׳ ל-ד ס״ק כ-ב .וצ״ע
שלא הביאו מתום׳ ב׳-ק שם .ובנסוק״י שם לכאורה יש
סתירה שגבי בר ביניתום שם כ׳ שלאותו עדות שנפסל
בשבילו א־צ הכרזה ,ולהלן גבי חמסנים הקשה דנימא

דאיירי בלא הכרזה אע״ג דהוי לאותו עדות ,וצ־ע ,אם
לא שנאמר שלא כ״ב אלא לתי׳ קמא ,וע׳ ש»ך סי׳ ל״ד
סעיף כ״ג .ומבואר עוד בדברי רבנו שגם לענין שבועה
יש חילוק בין הכריזו ללא הכריזו .מיהו צ״ע כי פריך
לעיל ות״ל דהוי רועה כו׳ לישני ליה דהוי קודם הכרזה,
ואמנם בסהר״ם שיף ובתומים שם ,למר .מכאן דלגבי
שבועה לא תיקנו הכתה הואיל וליכא פסידא ,מיהו לשי'
הנמוק״י ניחא בפשיטות דרועד .הוי כלאותו עדות .ולרבנו
וכן לתום׳ ב״ק שם צ׳־ל דהקושיא ות־ל משום רועה
לא הוי האיד ישבע והרי הוא פסול ,דבזה שפיר י*ל
דהוי קודם הכרזה ,אלא מקשה אמאי כנגדו ישבע והרי
נודע פיסולו קודם ,ואדעתא דהכי אפקיד ,וכפי׳ הראב״ד
בשיטה שם .וע׳ ש»ך טי׳ צ*ב ם-ק י׳ ובתומים שם שגם
דעת הרא״ש בתשובה כהראב״ד ,ולקצוה״ח שם ס־ק ו׳
אפשר דהרא־׳ש בתשובה אזיל לפי׳ תי׳ קמא כאן.
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בבא מציעא ה ע״ב .ו ע״א

הרא״ש

להו׳ ופסול מדאורייתא ,ואע״ג דחשיד 'לעבור על
לאו דלא תחמוד ,לא וזשיד אשבועתא .וחמסן
דאורייתא היינו היכא דיהיב דמי ולא אמר רוצה
אני ,והוסיפו עליהם אפילו אמר רוצה אני קמב).
והא דקאמריגן בסנהדרין מעיקרא סבור דמי קא
יהבי׳ הכי פירוש׳ מעיקרא סברי אע״ג דכי לא
יהבי דמי לא מהגי ביה כפייה ,דתליוהו ויהיב
אין מתנתו מתנה׳ מכל מקום כיון דדמי
קא יהבי מהני ביה רוצה אני כשכופהו לומר כן
דתליוה וזבין זביניה זביני .ומיהו קשר .כיון
דבלאו רוצה אני פסול מדאורייתא וזה שהוסיפו
[חז״ל] אינו טוב יותר ממנו ,אלא שאומר רוצה
אני ,דתרוייהו דמי קא יהבי .א״ב לא היה לו
לתלמוד לומר מעיקרא סבור דמי קא יהבי ולכך
כשד ,כיון דההוא פסול מדאורייתא׳ כיון דגמי
יהיב דמי .אלא היה לו לומר מעיקרא סבור
דקאמר רוצה אני .וג*ל דלא קשה דלא היו פוסלין
מדרבנן (אלא) היכא שאומר רוצה אני ,אלא משום
דלפעמים באין לגזול בלא דמים .אבל משום
דילמא יקח ממט ולא יכופנו לומר רוצה אני,
כיון דמ*מ יהיב דמי ,בשביל זה לא היו פוסלין
כשאומר רוצה אני׳ הוצרך לומר מעיקרא סבור
דמי קא יהיבנא■
ו׳ ע״א אלא הא דאמר רב נחמן ומשביעין
אותו שבועת היסת וכר .תימא דכבר
שנינן אשתמוטי קא משתמיט .ובמילתא דשייך
בה אשתמוטי איידי בה רב גחמן ,דאמר בפ׳
שבועת הדייגים קמג) טעמא דרב נחמן משום
דחזקה אין אדם תובע אלא אם כן יש לו .ופריך
אדרבה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו,
אשתמוטי קא משתמיט ,וי״ל דודאי עקר מילתא
תקון משום מלוה ,אבל כיון דתקון׳ תקון בכל
דבר ,אפילו בחפץ שהוא בעין ובא חברו ואמר
שלי הוא .וגם רב האי גאון פסק שאף על
הקרקעות גשבעין שבועת היסת ,ורב האי פירש
בשבועות קנזד) ,אשתמוטי קא משתמיט ,לאו
לפרוע לאחר זמן כי ההיא דמודה מקצת ,אלא הכי
פירושה׳ אדרבה אין אדם מעיז פניו בפני בעל
חובו ,ואם היה חייב לו לא היה יכול להעיז פניו.

ומשני אשתמוטי קא משתמיט ,פי׳ חזקה אין אדם
תובע אלא אם כן יש לו ,עדיפא׳ מחזקת דאין
אדם מעיז פניו בפגי בעל חובו ,דלא שכיחא כלל
שיתבע אדם (שחייב) למי שאין חייב לו׳ ולואי
כשיתבע לאותם שחייבים לו שיפרעוהו אבל
הלוה לעתים שהפסידה סחורתו והעני ,נשמט הוא
בתפיסה מבעל חוב ,והטילו עליו שבועה אע״ג
דלא חשיד אממונא .ולא גרסי התם עד דהוה
ליה זוזי ופרעגא ליד-
הא דתני ר׳ חייא .משנה היא בשבועות קנזר!)
וקורא אותה על שם ר׳ חייא לפי שהזכירה לר׳
דקתגי התם בברייתא׳ א״ר שבועה זו למה׳ א׳ל
שניתה לנו שניהם גשבעין וכר.
שלא שלחתי בה יד .פי׳ בקונדרם לעשות
מלאכתי ,דאי שלח בה יד הוי גזלן עליה ומחייב
באוגסיה .לר׳ ישמעאל קמו) דלא בעי חזרה לדעת
בעלים ,לא מחייב על אוגסיה אם לא שנאנסה
תחת ידו קודם שהחזירה ,ועל זה הוא נשבע.
ולר' עקיבא דבעי׳ דעת בעלים ,חייב באונסיה
אף לאחר שהחזירה ,ומיהו אם לא החזירה לדעת
שמירה אלא להשתמש בה תדיר כשיצטרך ,מחייב
באונסיה אף לאחר שהחזירה ,גם לר׳ ישמעאל.
אבל קשה אם באגו לחייבו שבועה מחמת כן אם
כן אפילו יש עדים שמת או נשבר או נשבה
(אין) צריך שבועה שלא שלח בה יד לעולם,
ולקמן פרק האומנין קמז) אמרי׳ אין רואה שבועת
ה׳ וגו׳ ,הא יש רואה יביא עדים ויפמר .ומיהו
מצי למימר דליפטר משבועה דגאגסה קאמר׳ אבל
שבועה דשלא שלח בה יד צריך ,אי נמי
כשמתחייב שבועה אז נשבע שלא שלח בה יד,
ע׳י׳י גלגול .וא״ת והיבי משבעיגן ליה ע״י גלגול
והא אע״ג דמגלגלין אפילו על הספק ,כדמוכח
פ״ק דקדושיןקמחס ופ׳ כל הנשבעיןןקמט) הייט
דבר הדומה ורגיל ,כעין שותפיו ואריסין
ואפטרופסין דמורו היתירא ,אבל אדם אחר איט
יכול לגלגל מספק שלא גזל לו מעולם כלום.
והבא גטי איט יכול לגלגל עליו שלא שלח בו
יד מספק דלמה יש לומר ששלח בה יד׳ דטעמא
דמורה היתרא לא שייך הבא .ולקמן גמי ם׳

קמב) ורו תום׳ סנהדרין רד .ב׳ .ראגי׳ו בהשגות לם*א
קסד) ע׳ ש״ך סי׳ רה
קמג) מ׳ ב׳.
דגזילד .דרס.

קמו) לקמן מ׳ ר.
קמה) ס*ז ב׳.
ם-ק ה׳.
קמח) רוז א׳ .קמט) שמיעות מ*ה א׳.
קמז) פ״ג א׳.
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דאמר*« אוכלים עניים אהר הביעור ולא עשירים ,ולהכי נקט הבא עניים•־*.
סז «״ מעיקרא סבור מציאת חרש שוטה וקט! לא שכיח אי נמי מפני דרכי
שלום .נראה דטעמא קמא הוי למאן דאמר ארא ,דאי שביה הוי פסילי במו שפסלו
בארא ,אבל למאן דאמר אי תקדמיה [וכו׳] ,אפילו שכיחי לא היו פסולים ,דהא
לא פסלי בארא .וטעם שני הוי למאן דאמר אי תקדמיה ובו׳ ,אבל למאן דאמר ארא
לא הוי»« ,דמפני דרכי שלום נמי הוו פסולים .שחרי פסול בארא •״.
ולבסוף כשפסלו מציאת חרש שוטה וקטן ,אפילו מאן דמכשיר לעיל בארא
מודי דאחר כך הוסיפו ,ובכלל גזלנים הוא ,וכי היכי דאמר לא נצרכה [אלא
ל]חרש שוטה וקטן ,הכי נמי הוי מצי למימר ליוני שובך ויוני עלייה ,אי נמי
במציאת חרש שוטה וקטן אחמור טפי ,בדאשכחן רבי יוסי בגיטין •״ דאמר גזל
גמור מדבריהם »״ וביוני שובך וביוני עלייה לא אשכחן דפליגי.
סוזי״> [בבא קמא סב א] חמסן יהיב דמי .ובשלא אמר רוצה אני כדמסיק,
[והוא] פסול מדרבנן כדאמריגן בפרק זה בורר *« הוסיפו עליהם הגזלנין והחמסנים,
ופריך גזלן דאורייתא הוא ,ומוקי לה במציאת חרש [שוטה וקטן] ,אבל אחמסן לא
 92עי׳ יד רמ״ה ,ב׳ פירושים ,ודלא כרבינו ,ועי׳ הערר 120 .לפי׳ ר״י מלוניל.
 91ר׳ יהודי..
 93תמרא וחיי .הובא שער המלך מילה פ״י ה״ו בשם תוספי הרא״ש ,וגם בחמו״ח הובא
 94המאירי,
מהם במשותף בשם נכד הר״ש והרא״ש .עיי״ש בשעה-ם מש״כ בדברים.
הובא גם בחםו*ח ,הקשה כן ,וכתב. :שמא היינו מחלקים בין ארא למציאת זזש״ו ,שאין בה
 95בהערה
דרכי שלום מצד הנגזל — הקסן — אלא מצו קרוביו ולא היד .לנו לדקדק בה״.
 155לתום׳ הרא״ש ,הבאנו רש״י גימין סא א ד״ה להוציאו לדייגים ,שחכמים ור׳ יוסי נחלקו
במציאת חש״ו ,אם מל גמור הוא להוציאו בדיינים ,או לא ,שאינו אלא מפני דרכי שלום,
ולפי״ז י־׳ל שנקט הגם׳ טעם הא׳ לחכמים שגזל גמור הוא ,וא״ג נקט לר׳ יוסי וסשום הוא,
ורבינו (והרא״ש) לא כתב כן ,מפגי שחולק הוא על רש״י שם כפי שמתברר מסוף הדיבור,
עי׳ חוס׳ הרא״ש הנ״ל .ועי׳ גם בתום׳ רי׳־ד גיסין שם כרש״י [עיי״ש ברש״י שאף שלר' יוסי
יוצא בדיינים אינו פסול לעדות ,ומוכרח הוא ,שאם לר׳ יוסי פסול לעדות ,הול״ל ג״כ שזה
 97בהערה  155לתום׳ הרא״ש הנ״ל ,הבאנו שהרטב״ם מילה פ״י
 96נט ב וסא א.
הנם״מ].
הט״ז סכור שכל גזל ורבנן אינו יוצא בדיינים ,ודלא כרש״י גיטין הנ״ל .והגה בפהמ״ש גיטין
שם כתב הרמב״ם במפורש כרש״י .וכעת ראיתי במחנה אפרים מילה טי׳ כז שדקדק מהרמב״ם
מילה שם כמש״כ בהערה הנ״ל .שו״ר בשו״ח ר׳ בצלאל אשכנזי סי׳ כז שתפס גם ברמב״ם
מילה פי״ז הי״ב שרק מילה מפני דרכי שלום אינה יוצאה בדיינים ,וזהו כמש״כ בפהמ״ש
הנ״ל ,אלא שדקדק מחלוקת אחרת בין הרמכ״ם לרש״י והרא״ש .דלרש״י והרא״ש אף לר׳ יוסי
דאמר גזל גמור ,מפני דרכי שלום הוא ,והרמב׳־ם חולק בזה ואין טעמו משום דרכי שלום
וי״ל שאין סתירה מהרמב״ם פהמ״ש ומילה פי״ז לשיטתו מילה סופ״ו,
כלל ,עיי״ש.
שדוקא מפני שאין הלכה כר׳ יוסי יוצא שכל מל דובריהם אינו יוצא בדיינים ,אכל אה״׳נ ,ר׳
יוסי פליג ,כםש״כ הרמב״ם בפהם־ש ,וכמש״כ הגמי״י שם סי״ז אוח ם בשם הסמ״ג ,ולדידיר.
והנה למש״ב בהערה הנ״ל ,שמוכח
גזל גמור מדבריהם יוצא בדיינים ,ועדיין צ״ע.
מהרא״ש כאן ,וכן מלשון זהה של רבינו ,שאין מחלוקת בין חכמים ור׳ יוסי ולשניהם אינו
והנה תוס׳ ב״ב עט ב ד״ה ויונים הביא בשם
יוצא בדיינים ,שכ״ה בכל גזל דרבנן.
רבינו ,הרשב״א, :דקי״ל בד,נתקין דאין בהן גזל אלא מפני דרכי שלום" ,ומשמע שנחלקו בזה
חכמים ור״י ,ודלא כמו שכתבנו בשיטתו עפי״ם שמוכח כאן .שו״ר בשמ״ק ב״ב שם ד״ה
עלה בידינו בשם עליות ר׳ יונה ,שכתב בזה שהלכה כר׳ יוסי דאמר גזל גמור מדבריהם.
ומצאתי בשו״ת דבר אברהם ח״ב בהערות ומילואים לח״א עט׳  177שעמד בדבריו ,עיי״ש.
עי׳ גם בשו״וו רדב״ז ח״א סי׳ תקיז ובלשונות טי׳ עג .ובשו״ת משכנות יעקב חחו״מ טי׳ כז
 99בסוגיין,
 98תום׳ שאנץ ב״ק שם ,בשמ״ק .שייך למכילתין כה ב ,בחמסן.
ד״ה והנה.
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פריך דאורייתא הוא 00י ,דפשיטא ליה שהוא דרבנן׳ ובשלא אמר רוצה אני׳ [אבל
כשאמר רוצה אני] לא הוי [חמסן] ,כדאמר  101תלוהו מבין זביגיה זביני*»«.
והא דקא בעי מה בין גזלן לחמסן׳ היינו בין גזלן דאורייתא לחמסן׳ שאינו
פסול אלא מדרבנן׳ דעל כרהך דחמסן אפילו לא יהיב דמי הוי מדרבנן׳ מדקאמר
הוסיפו ,ועל nכרחך בדלא יהיב [דמי] ,דמי יהיב [דמי] ,לא סלקא דעתך לפסול «,10
ואם כן מאי שגא חמסן להיות מדרבנן טפי מגזלן‘ ,10אי נמי בתרווייהו מיירי
בפסול דרבנן ,ואברייחא דהוסיפו עליהן חחמסנין והגזלנין קיימי תרווייהו ,והכי
בעי ,כיון דתרווייהו על כרחך דרבנן מדאמרינן הוסיפו אתרווייהו ,ועל כרחך
חמסן לא יהיב דמי ,ואם כן מאי בינייהו ,ומאי נפקותא במה שרבנן (חדשו) [חישבו]
שניהם׳ ומפרש גזלן לא יהיב דמי ,ומה שאינו פסול מן התורה משום דמיירי
 100ר״ל ,דאין לומר שד,גמ׳ סמך כאן בחמסן על מר ,שכבר
מתוספתא מכילתין ס״ר .ה״ה.
העמידו בגזלן במציאות תש״ו ,דה״ה המסן מיירי במציאת וזש-ו ,שהרי מכיון שוזש־ו אין בהם
דעת מקנה להקנות ,הרי גזל הוא ,שבהם אין הבדל יהיב דמי ללא יהיב ,שאף אם גמבור
שההמסן קונה את החמס אף בלא אמר רוצה אני (כסי שהעמיד רבינו כאן את סוגיתגו) ,ואינו
תייב בהשבה ,שהרי אינו גזלן מן התורה׳ מ״מ בחומם מחש״ו שאינם בני הקנאה ,גזל הוא
אצלם .וי״ל עוד ,שכיון שאינו אלא גזל דרבנן ,ומסני דרכי שלום לא גזרו אלא גזל ממש
כעין גזל דאורייתא ,אבל זזמם שנתן אח תמורתו ,לא גזרו תכמים כלל ,ולא ייפסל כלל בזה.
 102קושית הגם׳ ב־ק שם ,שכיון שנתן דמים
 101ב״ק שם.
ועדיין צ״ע בכל זה.
קנה ,דתלוהו וזבין זביניר ,זבינא ,אינו חמסן צ״ע ,שהרי מצאנו בריש ב׳־מ ,ב ב שנתן כסף
הד מדעתיה וחד בעל כרחיה ,אין זד ,שנתן כסף בע-כ קונה ,אע״ם דתלוהו וזבין זביניה
וי״ל פשוט ,שלא נאמר דינא דזביגיה זבינא אלא רק כשהוא לוקה יחיד שאגב
זבינא.
אונסא דזוזא גמר ומקנה ,אבל בב״מ שם ,הרי לזה שנתן מעות מדעתו כבר הסכים למכור לו,
ולזה שנתן כסף בע״כ לא הסכים ,בכגון זה לא אמרו זביניה זבינא ,ולא רק אם נאמר שתלוהו
וזבין זביניד ,זביגא אגב אונסא דזוזא גמר ומקני ,כס״ד דב״ב מז ב ורשב״ם שם ,שהרי מכיון
שכבר קיבל מעות מזה שמועתו כבר אינו צריך לזוזי ,אלא אפילו למסקנא שם שאומרים אגב
אונסא גמר ומקני ,ג״כ לא יקנה ,שהרי כבר הסכים במפורש למכור לזה ולא לזה ,ולזה שכבר
הסכים לו כבר קנה ,ואיך יקנה ,הוא ,ועוד תלוהו וזבין זביניר ,זבינא מפגי שגמר סוף סוף
אך לפי
ומקנה אבל בב״מ שם ,הרי מדובר שלא גמר ומקנה אלא לאהד מהם ולא לשניהם,
דברינו קשה ,שהגט׳ ב׳־ק שם היה יכול ליישב כן ,שמדובר באוסן זה של שני קונים ,ולכן הוא
[עי׳ באמת בנתה־מ ריש סי׳ רה שהקשה
המסו ,ובזה מדבר גם סוגיין שפסלוהו לעדות.
שאיזה שייכות יש לוזמסן עם תלוהו וזבין ,הרי בהטסן אין שום אונם שנאמר בו אגב אונסא
גמר ומקנה ,אלא תוסף והולך לו וזורק לו דמים בלי שום אונם ,ולא אמרו זביניה זבינא אלא
משום אגב אוגסא ,שכדי להסיר מעליו את האונס ,גמר ומקנה ,ושו״ט שדברי נתר-,מ כתובים
ביד רמ״ה בסוגיין .לס״ד ב״ב שם ,שהטעם משום אונסא דזוזי גמר ומקני ,י״ל כן גם בחמסן,
אך למסקנא שם שאינו משום אונסא דזוזי ,קשה קושית הנתה״ם ,ועיי״ש םש״כ ליישב].
אך מצאתי בהגמ״ר ריש ב״מ סי׳ תיז שאינו סבור כרבריגו ,והקשה מחלוהו וזבין על ב׳ים
שם ,ותירץ כתירוץ ד,גמ׳ ב״ק שם שלא אמר רוצה אני ,וכן בהגמי״י מכירה פ״י ר",א מביא
ראייה שאינו קונה בלי רוצה אני ,מב״מ שם [וגם זה צ״ע ,למה מדייק הגטי״י מב״מ שם
במקום גם׳ מפורשת בב״ק שם .וי״ל ששם יש לפרש גם שאין ר״ל שאם זביגיה זבינא אינו
המסן כס״ד שם ,אלא שאף אם זביניה זבינא ,תמסן הוא ,והגם׳ מחלק רק שבאומר רוצה
אני אינו חמסן מפני שיש דעת גמור על המכירה אבל כשלא אמר רוצה אני ,שאין דעת גמור
על המכירה ,אע״ם שקנה מ״מ חמסן הוא .שו״ר ,שכיוונתי בסברא זו לעצמות יוסף קידושין
ב א]( .ראה מה שהוססנו בענין זה באריכות קצת בהשמטה בעט׳ רפו ,וזו מרגניתא סובא).
ואם כי מב״ק שם ג״כ משמע דלא כדברינו ,כדלעיל ,שלא תירצו בכר*,ג ,מ״ם הסברא
 104הלשון
 103שהרי הוא קנה ,דתלוהו וזבין זביניה זבינא.
נכונה לכאורה וצ״ע.
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[ב]חרש שוטה וקטן ,דליכא אלא משום דרכי שלום ,ולא תשש לפרש לו כי זה
היה ידוע לשואל ,אבל לא היה יודע מהו חמסן מדרבנן ,דלא הרה ניחא ליה למימר
דחמסן יהיב דמי[ ,דאם כן יקשה] חמסן קרית ליה והא אמר רב הונא תלוהו
וזבין וכר.
ואם תאמר ,והא חמסן דאורייתא® ,10כדכתיב  100אל תשת חמם עד .ויש
לומר דבלישנא דקרא חמסן היינו גזלן (ולא) [דלא] יהיב דמי אבל היכא דיהיב
דמי ,כשר מן התורה אף על גב דלא אמר רסנה אני ,ולא תחמוד לאינשי ״» בלא
דמי משמע להו.
והא דסוף מכלתין י® 1דמייתי מחמס בני יהודה למימר דאפילו היכא דיהיב
דמי הוי כאלו נוטל נשמתו• ,10אסמכתא בעלמא הוא ולא דרשא גמורה ,דכיון
דחמסן דקרא היינו גזלן דלא יהיב דמי כדפרישית ,מנין לנו לומר דחמם דדברי
קבלה הוא בלשון בגי אדם שקורין חמסן ההוא דיהיב דמי ,אף על פי שמצינו
בנדרים  110דדגן דדברי קבלה אינו כדגן שבתורה ,אלא כלשון בני אדם.
ואם תאמר ,כיון דחמסן דקא יהיב דמי פסול מדרבנן ,אם כן כי אמרו בפרק
שנים אוחזין  111אלא הא דאמר רב הונא משביעים אותו שבועה שאינו ברשותו
נימא מיגו דחשיד כר ,ומשני מורה ואומר דמי קיהיבנא ,מכל מקום מה תירץ
 105ר״ל
אינו מדוקדק בל האורך ,שהרי אם לא נתן דמים ,הול״ל שהרי גזלן ממש הוא.
 106שמות כג א.
ססול ולשבועה מן התורה ,ולא רק שגזלן הוא מן התורה ,ועי׳ בסמוך.
 107רבינו כאן לא גילה דעתו בזה אם זהו באמת כן ,שאינו עובר לא תחמוד מן התורה.
בתום׳ שלנו כאן בתי׳ * םמ*ג לאוין קנח (שדחה ועת הרמב-ם והיראים) ,סמ״ק מא׳ ים
קסו ותום׳ ב״ק שם ועוד הרבה ,שעובר מן התורה בלא תחמוד אלא שאינו פסול ,מסגי שאינו
חושב לעשות איסור .ועי׳ נחלת דוד ביט ה ב שהעיקר כדעה זו ,וכיס בשו״ע תו״ם סי׳ שנס
ורמיא שם סי׳ צב סעי׳ ד[ .אך בפירושו לשביעית סיי מיה כתב רביגו כצד ב' וכתום׳ ביק,
גם בנוגע אם חמסן דלא אמר רואה אני עובר לאו דלא תגזול,
עי׳ לעיל קסע סג].
לא גילה דעתו גם לשיטה זו ,כי ייתכן שסובר שעובר מן התורה כשיטה השנייה דלהלן ,כר׳
ירוחם מישרים נתיב חיג בשם יש אומרים ,הובא כסיס עדות ס״י היד ,וכראביד גזילה שם
(שכיון שפסק שחמסן חייב בהשבה ,ע״כ גזלן דאורייתא הוא ,שגזל מדרבנן הרי אינו יוצא
בדיינים ,ועי׳ לעיל הערה 95־ ,)97וכ״ה בחינוך־ מא׳ לח שמ״ק ב״מ ה ב ,בשם רבו —
הרדב-ז ,וכפו בלא תחמוד ,לא נפסל מן התורה כיון שאינו חושב לעשות איסור .אך אם כי
בנוגע ללא תחמוד אין משמעות כלל בזה בלשון רבינו ,בנוגע ללא תגזול משמע יותר
מלשונו עד כה ,שלשיטה זו אינו עובר מן התורה ,ומפורש כן בסמוך עי׳ הערה  .109ועי׳
שו״ת משכנות יעקב חחו*מ סי׳ טז ,ומחנה אפרים סי׳ כו־כז ועצמות יוסף קידושין שם
 109מקושיא
 108בבא קמא קיט א.
וסהרי׳־ט חי׳ הרי«ף קידושין שם ,חסר סוף הדברים.
זו מפורש ששיטת רבינו הוא ,שאין כאן גזל מן התורה ,ולכן הקשה מב״ק שם שמשמע שהוא
גזל מן התורה ,אבל אם היה סובר שהיה גזל מן התורה ,ע״כ היה נפסל מן התורה ג״כ ,ולכן
הקשה מב״ק שם ,שכיון שמשמע שהוא גזל מן התורה ,הרי הוא נפסל ג״כ מן התורה ,ומזה
מסתבר שסבור רבינו שגם בנוגע ללאו דלא תחמוד אינו עובר מן התורה ,שאם בנוגע ללא
תחמוד אנו אומרים ,שאעי׳ם שעובר לא נפסל שאינו סבור לעשות איסור ,למה לא נאמר כן
אולם
גם בנוגע ללאו דגזל ,שאע״ם שעובר מן התורה לא נפסל ,שאינו סובר לעשות איסור.
תוס׳ ב״ק שם אינו סבור כן ,שאע־פ שבנוגע ללא תחמוד כתבו שעובר בלא תחמוד ,אך
לא נפסל מפני שאינו חשיב לעשות איסור ,בנוגע לגזל כתבו כלשון רבינו ,שמשמע ממנו
שאינו גזל מן התורה כלל ,וצ״ע .שו״ר במהר׳־ם ב*מ שם שנקט כדבר פשום כמו שכתבנו,
שגם בנוגע לגול י״ל שלא נפסל ,מפני שאינו סכור לעשות איסור ,כמו בלא תחמוד ,וגם
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בכך ,אם הוא מעכב הפקדון בידו ורוצה ליפטר בדמים בעל ברחו של בעלים,
הרי הוא חמסן ,ופסול לשבועה מדרבנן ,ואכתי נימא מיגו דחשיד כר.
הא לא קשיא מידי דאפילו הוא חמסן כשר הוא עד שיכריוו עליו ,כדאמרינן
בפרק זה בורר*“״ דגזלן דרבנן בעי הכרזה*“ ,ועוד אפילו אם הוא יודע»«
שנעשה חמסן בעניו זה ,שמא לא ראו חכמים לפסלו בכך ,וגם לא להכריז עליו
אלא דוקא כי שקיל וחטיף בזרוע בעל כרחייהו דבעלים ,אבל זה [ה]גפקד ,כיון
דבלא ידיעת בעלים שקיל ,לא הוי חוצפא כולי האי ,ואין ראוי אפילו מדרבנן
לפסלו"“ ,ועוד [אף אם] איכא לאוכוחי מהכא דלא אמרינן מגו דהשיד אממונא
וכו׳ בגזל(נ)ות דרבנן [מ]ההיא •“( ,ב>כל זמן שלא נודע בודאי שהוא גזלן ,מכל
מקום בגזלן דאורייתא אין להוכיח מכאן
ולפי מה שפירשתי השתא דחמסן דרבנן ,בההיא דהוסיפו עליהן החמסנים
והגזלנין הוי פירושא הכי ,החמסנים מעיקרא סבור דמי (ז־)קא יהיב ,ולכך כשרים.
דמרשע דחמם הכתוב בתורה ,זה גזלן ,דלא קא יהיב דמי ,בית דחזו דחטפי
ושקלי בעל כרחייהו ,פירוש בלא כרחייהו בלא נתינת דמים ,שאותם שרגילים
לחטוף וליתן דמים ,פעמים שמתוך כך באים לידי גזל בלא נתינת דמים*“,
פסלנוהו להכריז עליהם םםול(י)ם כשרואין בהם שהם חמסנים אף על פי שעדיין
לא באו בכך לידי גזלנות
ולספרים דגרסי  “°כיון דחזו דסוף סוף חטפי ושקלי בעל כרחייהו[ .פירוש]
אף על פי דלא אתו בהכי כלל לידי גזל בלא נתינת דמים ,נראה לחכמים לפסלן
מדרבנן .כיון דסוף סוף נהי דיהבי דמי ,חטפו ושקלו בעל כרחייהו ,ורעה גדולה
היא זו וראוי לפסלו על כך מדרבנן.
 112להלן
 111בבא מציעא ד ,ב.
 110נדרים נר ,א.
בגמו״י בסוגיין כתב בן אגזל.
 113כ*כ תום׳ ב״ק שם ,חהרשב״א ומאירי שם ,תום׳ הרא״ש ב״מ שם וסי׳ ר״י
כו ב.
אלמדארי ונמו״י באן ,שגם להפסל לשבועה צריך הכרזה ,אך בזזהר״ן כאן לא כ״ב ,וכן מהר״ם
שי־ף ב״מ שם ותומים סי׳ לד סקכ״ב הוכיחו מב*מ שם :ותיפוק ליה דה״ל רועה ,שלשבועד.
נפסל אפילי בלא הכיזרי ,וביר הגרע״א בכמה מקומות ,ועי׳ גם בשו״ת משכנות יעקב תהו״ם
שם .עי׳ הערה מם׳ קמא לתום׳ הרא״ש ב״מ שם שהנמו״י לעיל בסוגיא דבר ביניתום בשם
הרא״ד■ כתב ,שלאותו דבר פסול אף בלא הכרזה ,ולמה לא תירץ כן גם כאן .וצריך לחלק בין
עדות לשבועה ,שלשבועה אף לאותו דבר לא ייפסל בלי הכרזה .עי׳ גם ביאורי הגר״א יו״ו
 115כ»כ
 114שאם אינו יודע בודאי לא קשה כלום ,שהרי שוגג הוא.
סי* ב סק*ג.
תום׳ בי׳ק שם ותום׳ הרא״ש שם .תום׳ שלנו ב*מ שם ,תשמי-י שופטים סי׳ ד ,והגמי״י מילה
פ״ג הי״ד דפוס קושטא ובהוא׳ אל־המקורות הנ״ל[ ,וכ״ה בתשמי״י שופסים סי׳ יד] ,הגמ״ר
והגי׳א ריש ב*מ ,כתבו כן בלשון אחר .כ״ם הרמ״א ווו״מ סי׳ צב סעי׳ ד .עיי״ש בשער משפם
סק-ו שחמה על הרמ״א והאריך להקשות ,שאין דברי התום׳ אמורים אלא דוקא אם חמסן אינו
אלא מדרבנן אבל אם הוא מן התורה אין לחלק בזה ,להלכה שוזמסן עובר מן התורה אין
ואני שמעתי ולא אבין ,שמה שכתב המהרש״א עפ-י המשמעות
מקום לדברי הרמ״א.
בתום׳ ב*מ שם ,וכ»כ רבינו להלן ,שאם חמסן דאורייתא אין לחלק בזה ,ר״ל דוקא אם חמסן
נפסל לעוות מן התורה אז אף במעלים תמסנותו ייפסל ,אבל מה שחמסן עובר מן התורה,
אם לא נפסל מן התורה אלא מדרבנן ,עדיין יש לחלק בין תוסף למעלים תמסנותו ,שביון שרק
החכמים פסלוהו ,הטעם הוא מפני שתציף לחטוף ,ולכן המעלים תמסנותו לא נפסל ,ועדיין צ*ע.
 117ב״ב תום׳ שלגו ב״ק שם בקיצור ,וכ״כ נמו״י כאן ומדרבנן
 115דרב הוגא.
 118ב״ב תום׳ הרא״ש כאן ותהרי׳ן ,וכן בסי׳ ר״י אלמדארי.
לדאורייתא אין אומרים מיגו.
 120עי׳ תום׳ הרא״ש ובהערות שם.
 119חהר״ן הוסיף :כיון שמתמידין בכך.
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ואי היה מצינא לפרש דחמסן דיהיב דמי נמי פסול מדאורייתא «» ,חוה ניחא
בשמעתין טפי ,דקא בעי מה בין גזלן לחמסן דאורייתא ,ועל זה השיב לו ,חמסן
יהיב דמי׳ ואפילו הכי יהא פסול מדאורייתא ,ותיתי השתא שפיר טפי חהיא«»
דמחמס בני יהודה ,והא דקאמר בסנהדרין מעיקרא סבור דמי קא יתיב ,ליהוי
פירושא הכי ,מעיקרא סבור אף על גב דאי לא יהיב דמי לא מהני ביה כי אמר
רוצה אני ,על ידי תלייה ,דתלוהו ונתן אין מתנתו מתנה »< ,מכל מקום כיון דדמי
קא יהיב מהני ביה רוצה אני כשכופהו לומר כן ,דתלוהו וזבין זביניה זביני ,ותהוי
השתא ברייתא דפסלה חמסן דרבנן באומר רוצה אני ".’2
אבל אי אפשר לפרש כן ,דכיון דבלא [אמר] רוצה אני הוי חמסן ,פסול
מדאורייתא ,וזה שהוסיפו חכמים אינו טוב יותר ממנו אלא במה שאומר רוצה
אני .אם כן היה לו לתלמוד לומר מעיקרא סבור הא קאמר רוצה אני ,ולא [הוי
ליה] לתלות הטעם בדמי יהיבנה"! ,ועוד "י אי בלא רוצה אני היה פסול מן
התורה אף על גב דיהיב דמי ,אם כן לא יתכן מה שמתרץ בשנים אוחזין 4־1מורי
ואמר דמי קא יהיב ,דמכל מקום מוכח דלא אמרינן מיגו דחשיד אממונא וכר,
דכיון דאף על גב דיהיב דמי (מפסולי) [מפסילי מ]דאורייתא ,חשוד אממונא יש
לחשבו ,מאחר שהתורה פוסלתו ,ואין לחלק בו בין קודם הכרזה לאחר הכרזה,
וגם אין להכשירו יותר בשביל שאינו חצוף לחטוף ולעכב [מ]בשבעלים יודעים
(אלא) [הלא] בגנבתה׳ דכיון דלהוי בהכי איסור גזלה פסול 127דאורייתא ,אין
סברא לחלק בכך
קצת יש תימה״” ,כי קאמר בפרק שנים אוחזין»» אלא הא דאמר רב הונא
משביעין אותו וכו׳ נימא מיגו דחשיד אממונא וכו׳ ,מאי קשיא ליה ,מי לא חוה
ידע דכיון דיהיב דמי לא מיפסיל לשבועה ,180הא ודאי קיימא לן דגזלן דרבנן
בעי הכרזה ,181ועוד אם לא היה יודע דסבור דאף על גב דיהיב דמי יש לו
לפסול מדרבנן בלא הכרזה ,אם כן היה [צריך] לתרץ בתירוץ דאינו נפסל בלא
הכרזה ,ולא [היה לון לתלות הטעם במאי דמורי וקאמר דמי קא יהיבנא.
ויש לומר ,דכי מייתי לאוכוחי מינה דלא אמרינן מיגו דחשיד וכו׳ ידע
שפיר שאין ראיה ממנה משום דיהיב דמי ,אלא דרך קושיא ותירוץ מביאה לפרש
שאין להוכיח משם .אי נמי ,כל עיקר לא הביאה אלא משום קושיא דלא תחמוד
דמקשה עלה .אי נמי הכי מקשה ,כיון שסטר עצמו במה שטען נגנבו או נאבדו
ואינו משלם דמים אלא לפי שאינו רוצה לישבע ,ואם היה פוטרו מן השבועה
 131זהו כגירסתנו ברמב״ם עדות פ״י ה״ד ,ועשו-ת משכנות יעקב חחו״ט טי׳ טז שהוכיח שגירסא
זו ברמב״ם נכונה היא מספר המצות לאוין רטו-רטז ,וכ״ד .בםה*מ לאוין רסד ,ועיי״ש בהגהות
ר״ח הלר זצ*ל שעמד נוה ,ועי' רבנו ירוחם שם ונתל׳א ח״ד .כ״כ תום׳ הרא״ש ב״מ למסקנא
 122עי׳
שם ,ועי׳ ביאורי הגר״א חו״מ סי׳ רה בליקוט שכ׳ שזוהי מחלוקת הסוגיות.
 124הרא״ש
 123וכ״כ תום׳ הרא״ש ב״מ שם.
סוגיא דבבא בתרא שם ורשב״ם ותום׳.
 125הרא״ש שם כתב סי׳ זה . :ולמאי דמטיק דלא אמרינו מיגו
שם יישב קושיא זו.
 125ב־מ
דחשיד אממונא חשיד אשבועתא״ וכו׳ ,עיי״ש ,ולסי״ז אין מקום לקושיא כלל.
 128וכ״כ בשמ״ק
 127מפורש כמש״כ לעיל הערה  ,116ולא כהשער משפט.
שם.
 123זוהי הקושיא המובאת בנמו״י כאן .בתום׳ שלנו ב״ק שם בקיצור.
שם בשם גליון.
 131דבר זה פשוט כל כך לרבינו ולנמו״י ,עד שהקשו על פיו על הס״ד,
 130מן התורה.
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לא היה משלם כלום׳ אם כן נימא מיגו וכר ,ומשני מורה ואומר בר ,וגם אם היד,
פוטרו מן השבועה שמא כמו כן היה משלם דמים ,לפי שמעכב הפקדון בידו
ולהבי לא חשיד אממונא .תוספות שאנץ.

0ט [ 182שביעית פ״ז מ״ג] ולא יהא לוקח ירקות שדה ומוכר בשוק .היינו
לוקח היינו לוקט  >188כדתניגן [ב]םיםא אבל הוא לוקט ,ובהדיא קתני בתוספתא
לא יהא (לוקח) [לוקט]  130כשמוכר בשוק[ ,אם] 6־ 1הוא עצמו [לוקט]«< אסור,
(וללקט) [דללקט]  188לאכילה אמר רחמנא ולא ללקט לסחורה ’3י .דהיינו [אם] 3־1
מוכר הוא.
אבל הוא לוקט ובנו מוכר על ידו .כלומר ,במקומו «»י ,מוכרה בשוק ,דהוא לא
ליקטן .1>0

לקח לעצמו והותיר מותר למכור אפילו הוא עצמו ,בשוק ,כיון דליקטן
לאכילה »י.
>י -״״ירושלמי»« :תני ולא יד,ו חמשה מלקטין ירק ואחד מוכר ,אבל מוכר הוא
שלו ושל חבירו .חמשה אחים מלקטים ואחד מוכר על ידיהן .אמר רבי יוסי בר
בון ובלבד שלא יעשה פלטר ,מהו ובלבד שלא יעשה פלטר ,דלא יהא מזבן בההוא
אתרא בכל שנה .ואית דבעי מימר דלא יהא מזבן בכל שנה».1
פירוש ,כשהן ה׳ חברין מלקטין בשותפות ואחד מהן מוכר ,הכל אסור ,אבל אם
ליקט לעצמו וחבירו ליקט לעצמו ומכר אותן ב׳ חלקים בבת אחת ,מותר ,דהוי
כעין הבלעה ,כדאמר »>* מבליע דמי אתרוג בלולב ,אף על גב דמיירי התם לענין
 132פי׳ רבינו שביעית שם ,שייר
ולא כחהר־ן דלעיל שפסול לשבועה אף בלא הכרזה.
 133לשון זד ,גם בתום׳ שלנו סוכר,
לסוגיין כו א ולתוד״ה ימכרו ולעיל במשנה כה ב.
לס א ר״ה למיתב ותום׳ הרא״ש שם ,ור״ל שלוקח הוא לוקח (קונה) ממש ,ולוקס דינו שוה
לו ,וכ״ב בפסקי חום׳ ר״ה כב א ,וכן יישב תוס׳ ע״ז שם לגירסא שלפנינו ,ובן סי׳ הרדב״ז
לרמב״ם שמיטה ויובל פ״ו ר ,׳ב .ועי׳ ר״ש סיריליאו ד״ה ומוכר שב־כ :האי לוקח לאו דוקא
דאפי׳ שלקטן כדי למכרן אע״ם שלא לקחן אסור ,כיון דמחזר לעשות מעשה תגרות וסחורה
הויא .תום׳ ע״ן סב א ד״ה נמצא גורס במפורש לוקס במקום לוקח ,וכן ד,מאירי (סה״ג ח״ר
עמ׳ סב) ,וכן הסמ״ג עשין קמז והרמב״ן פד",ח ויקרא כה ד( ,וכ״ד ,באמת התוספתא שביעית
פ״ר ,ת״ו שהביא רבינו) ,ועי׳ אהבת ציון וירושלים שביעית שם (עט׳  ,)67שבסמ״ג ד׳ ראשון
הגירסא כלפנינו .הרא״ש והרע״ב כתבו ,בלומר לוקט ,ור״ל שאף שגורסים לוקה אין פירושו
קנייה אלא לקיחה ביד ,ועי׳ מלאכת שלמה שביעית שם שהביא בשם ר׳ יהוסף אשכנזי שלוקח
לאו היינו לוקט ,וכ״ב הגר״א בשנות אליהו ע״ם הרש״ש וחוו״א שביעית סי׳ יג אות יז ,ועי׳
סאת השלחן סי׳ בו סק״ב אות ד ורידב״ז שם .ועי׳ תום׳ הרא־ש באן והערה  ,169וכ״ה בפי׳
תלמיד הרמב״ן ,שם סובר הרא״ש שלוקט ומוכר מותר ,וזהו כפי׳ ר׳ יהוסף והגר״א.
 135כ״ה בתוספתא ,וכן תיקנו על גליון הר״ש ,וכן מוכת
 134שביעית פ״ד ,ת״ז.
 138מכאן
 137על גליון הר״ש תיקנו :הלוקט.
 136כ״נ להגיה.
מדברי רבינו.
משמע שלרבינו זהו יסוד הדין דללקט לאכילה ולא לסחורה ,אבל בתום׳ ע״ז שם מבואר
שיסוד הדין הוא איסור סחורה ,ולקיטה לסחור ג״כ אסור ,וכן מורה לשון הר״ש סירילאו
שהועתק למעלה .ועי׳ הלשון בספר מקח וממכר לרב האי סוף שער יב ,שמשמע ג״כ כרבינו:
 139כ״ב
,ותדע דבל מי שלוקט פירות שביעית הוא בעצמו שלקטם אינו ראוי שימכרם״.
 141עי׳
 140ועי׳ בפי׳ הרא״ש שאפי׳ ליקטן ע״מ שימכרם בנו מותר.
גם הריבמ״ץ.
 142שביעית
פי׳ הגרי״ם סרלא לרס״ג ,ח״א עשין פא (עמ׳ 538־ )539מש״כ מדברי רבינו.
 145כ א.
 144סובה לט א.
 143עי׳ הערה  183לתום׳ הרא״ש.
שם ה-א.
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לא תרצה לא תנא!? לא תגנוב לא תענה ברעך עד שקר לא תחמוד
(כ׳ י״ג—י״ד)
ובדברות האחרונות (פ׳ ואתחנן ,ה׳ ,י״ז—י״ח) כתובים אזהרות אלו כולו
בוא״ו החבור בכל אחת ,ושם בארנו טעם זה ברחבה.

לא תחמד בית רעך לא תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו
וחמורו (כ׳ י״ד)
ואמרו במכילתא יכול אפילו בדבור (כלומר .בלא מעשה) ,תלמוד לומר
(פרשה עקב ,ז׳ כ״ה) לא תחמוד כסף וזהב עליהם (על פסילי עבודה זרה),
מה להלן עד שעושה מעשה ,כדכתיב שם ולקחת לך ,אף כאן עד שעושה
מעשה ,ע״כ .והבונה ,עד שלוקח בחזקה.
והנה אם בכל הפרטים אפשר להבין כן ,אבל באשת חבירו ,הלא לא
די במה שעובר בלאו ,אך הוא עובר באיסור אשת איש שהוא בכרת ,והי׳
להפסוק להוציא פרט זה ביחוד ,מפני חומר שבו.
ואפשר לומר ,דבא לרמז שמסופר במס׳ גיטין (נ״ח א׳) באחד שחמד
אשת חבידו ופייס את חבירו בדמים מרובים כדי שיגרשנה ונשאה הוא,
ולפי״ז נשאר בזה רק לאו דלא תחמוד ,כיון שגירשה בעלה ואינה עוד
אשת איש.
ויש להוסיף רמז כאן ,כי על המלים "לא תחמוד" זה (בסמיכות לשם
אשת רעך) בא הטעם (הנגון) גרשיים ,מלשון גירושין ,לרמז שלא תחמוד
גם אחר גירושיה .וכבר כתב הרא״ש בפירושו למס׳ נדרים (ל״ז ב׳) כי
ע״י הטעם מתגלה לפעמים פשט המקרא.
ודע דמה שכתבנו דאינו עובר על לא תחמוד רק עד שלוקח בחזקה
אין הכתה בחזקה ,בדרך גזל ,כי באופן כזה לא די שעובר על לא תחמוד
אך עובר גם על לא תגזול ,אך הכונה בחזקה — שמשלם דמים ,ובכל זאת
עובר על לא תחמוד.
וזד .כדעת הרמב״ם בפרק א׳ הלכה ט׳ מהלכות גזילה ,אבל דעת התום׳
בסנהדרין (כ״ה) כי כמשלם דמי החפץ אזיל לאו דלא תחמוד .ואמנם
שטחית הלשון בגמרא ב״מ (ה׳ ב׳) "לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע
להר׳ משמע דרק לאינשי משמע כן ,אבל על האמת גם בתשלום דמים
עוברים על לא תחמוד .וזה כדעת הרמב״ם.
לא תחמוד ...וכל אשר לרעך (כ׳ י״ד)
יש להעיר מה שמצוי ורגיל מאוד בעולם בעניני שרוכים שחומדים לקחת
לחתו את בו פלוני או לכלה את בת פלוני ,ועושים כמה השתדלות להשיג
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זה ,וזה הוא ממעשים בכל יום ,ולא שמענו מעולם הרהור איסור בזה משום
לא תחמוד "כל אשר לרעך" ,ואפשר לכלול בזה גם את בנו ובתו (של רעך).
אך יש לומר עפ״י מה שכתבו הפוסקים ,דיסוד איסור לא תחמוד הוא
משום דע״י״זה אפשר לבא לידי גזל ,כי זה שגוזל חומד מקודם (וסמך לזה
מפסוק דמיכה (ב׳ ב׳) וחמדו שדות וגזלו ,כלומר ,לאחר שחמדו גזלו ,או
מכיון שחמדו גזלו).
והנה לפי זה שייך האיסור רק בעת שנוטלים מן האדם דבר התלוי בו
וברשותו ,כשרוצה נותן וכשרוצה מעכב ,מה שאין כן בשדוכים אין האב
יכול למחות בבנו להשתדך עם מי שהוא רוצה (יו״ד סוף סימן ר״מ) ,ולכן
אין בזה חשש גזל ,וממילא אינו בלאו דלא תחמוד ובכלל כל אשר לרעך,
שהם קנין כספו של האדון ,כידוע.
וזולת זה לא שייך לצרף לשדוכים איסור לא תחמוד ,משום דכיון דכל
אחד מהצדדים רוצה בצד שכנגדו הוא דבר דשויא לתרווייהו ,והסכמה מצד
שניהם ,הוא רצץ משותף ,ולא שייך לא תחמוד.
ומה שזכרנו שאין האב יכול למחות בבנו להשתדך עם מי שהוא רוצה
דבר זה בארנו בסוף פרשה תולדת (כ״ח א׳).

ובל אשר לרקך (כ׳ י״ד)
במ״ר פרשה נשא (פרשה י״ג) חשבו ומצאו ,כי מספר האותיות מן אנכי
ה׳ אלהיך עד אחרי וכל אשר לרעך עולה שש מאות ועשרים ,ואמרו דזה
כנגד מספר תרי״ג מצות וז׳ ימי בראשית ,שבזכות התורה נברא העולם.
ואמנם כי זה רמז נפלא ומצוין ,אך לולא דברי המדרש הייתי אומר,
דהשבע אותיות היתרות על תרי״ג (מצות) באים לרמז על שבע מצות
דרבנן ,שעתידים לחדש( ,וכש״כ הוא ממה שאמרו כל מה שתלמיד ות ק
עתיד לחדש נתנו למשה בסיני) והוי הרמז הזה מעין הענין ,מעין מספר
המצות ,תרי״ג מן התורה ושבע מדרבנן.
ופרטי שבע מצות דרבנן הם ,עירובין ונטילת ידים ,ברכת הנהנין גר
שבת ,הלל ,נר חנוכה וקריאת מגילת פורים.
וכל הקם רואים את הקולות (כ׳ ט״ו)
לקולות יקביל השעל שמיעה ולא ראי׳ .אך אפשר להסביר זה ,משום
דהקולות שבכאן הם הרעמים המשמיעים קול שאון וחויז קולות .וידוע,

שמטבע הרעמים שקדם להם ברק ,ותפס הכתוב את תוצאת הדבר הבא
לאהד הברק ,ויונח הלשון רואים על המבשר את הקולות — הברק ועיין
מש״כ ביחס הפעלים ראיה ושמיעה בם׳ מקץ ,בפ׳ וירא יעקב כי יש שבד
_______________________ ___ _______________________,
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ירושלמי נדחק מאוד לפרש .גם בסהמ״צ לרס״ג

רק לדמיון כמו בקרא לא תענה מצינו עדים

ה״ב ל״ת הביא דברי הפר״וז .ונתקשה בביאור

זוממין יוצאין מן הכלל לענין ממון ,כמבואר

הענין.

בירושלמי תרומות ,כן דורש כאן לענין נביא

שקר יוצא מן הכלל שלא לחייב מיתה רק מלקות

ולדעתי י״ל עפמ״ש הקה״ע לשנות הגירסא

וכפי' הקה״ע.

על יסוד שנתחלף לו להמעתיק סוגיא דירושלמי
מכות ,וגורם בסוף שאם הנביא עוקר מקצת משאר

ולפ״ז אין שום קשר של הלאו דלא תענה

מצות לוקה .יש להוסיף שמצינו מעין זה בסוגיא

עם נביא שקר ,וראה ברייתא דל״ב מדות מדת

דירושלמי תרומות פ״ז ה״א .ולפ״ז י״ל שמביא

כ״ד ובפי׳ מדרש תנאים.

ירושלמי סנהדרין פי״א ה״ו

ירושלמי מכות פ״א ה״א

ירושלמי תרומות פ״ז ה־׳א

א״ר יוסי בן חנינא הכל היה

א״ר יוסי בן חנינא הכל היה

כמה דר״ש בן לקיש אמר תמן

בכלל לא תענה ברעך עד שקר

בכלל לא תענה ברעך עד שקר

הכל היה בכלל לא תענה ברעך

[יצא ועשיתם לו כאשר זמם

יצא ועשיתם

זמם

עד שקר ויצא זה ועשיתם לו

לעשות לאחיו .הכל היה בכלל אך

לעשות לאחיו.

לו

כאשר

כאשר זמם לעשות לאחיו לחייבו

הנביא אשר יזיד לדבר דבר

ממון ,והכא הכל היה בכלל וכל זר

בשמי אשר לא צויתיו] ,בין ב !ות בין במופת ,בין בע״ז בין
בשאר כל המצות[ ,עכו״ם] יצא לידון בין שנתכוין לעקור וכו׳.

לא יאכל קודש ויצא איש כי יאכל
קודש בשגגה לחייבו ממון.

כב

לא תחמוד
דף  122אות שצז.

לא תחמד אשת רעך

ובחזקוני מביא פירוש אחר :לא תחמוד

פשטות הדברים נראה שהאזהרה לא תחמוד אשת

אשת רעך ,לגרום לו לגרשה ותשאנה ,ואין לפרש

רעך היא בעודה אשת רעהו מזהיר קרא שאם

שתגזלנה ממנו כמו וחמדו בתים וגזלו ,שהרי

יבא עליה ,מלבד לא תנאף ,יש גם לאו דלא

כבר הזהיר לא תנאף .וברלב״ג :לא תחמוד

תחמוד .וכן מוכח בד,מאמר בפנים אות ת״ג ושצ״ד

לענין החמדה הוא שישתדל שיהיה לו ,כאילו

שגבי לא תחמוד יש גם לא תגזול .וכן פי' ר׳

תאמר שיחן ממון לרעהו שיגרש את אשתו,

מיוחם גבי לא תחמד לחייב עליו לאוין הרבה

כדי שישאנה כו׳ ע״כ וכן פי' כמה מגדולי

משום לא תחמוד ומשום לא תגזול .וי״ל שכן גבי

האחרונים ובספר חסידים מק״נ דף תנ״ז מביא

אשה מזהיר קרא שמלבד לא תנאף יש גם לא

גט׳ בגיטין נ״ח .מעשה באדם אחד שנתן עיניו

תתאוה ולא תחמוד וכן פי׳ האחרונים ,ראה מ״ש

באשת רבו ושולייא דנגרי הוי וכו׳ ,אם אתה שומע

רי״פ פערלא בסהמ״צ לרס״ג ח״ב דף של״ו .ואין

לעצתי גרשה .א״ל כתובתה מרובה .א״ל אני אלווך

לומר שלא תחמוד הוא כעין סייג לאזהרת לא

ותן לה כתובתה עמד זה וגרשה הלך הוא ונשאה

תנאף ,שהרי לשיטת המכדרשב״י והרמב״ם לעיל

וכו׳ עד שאמר לו עשה עמי ועשה עמו ,והיו

שצ״ד הלאו של לא תתאוה הוא במחשבה ולא

שניהן אוכלין ושותין והוא עומד עליהם ומשקה,

תחמוד הוא במעשה ,ועכצ״ל כנ״ל.

והיו דמעות נופלות לתוך כוסיהן ועל אותו מעשה
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נחתם גזר דין (של חורבן ביהמ״ק) ולמה האיש
אחד יחטא ועל כל העדה יקצוף ,לפי שעבר על
לא תחמוד ולא היה לציבור להניח לקחת אשה
בזה העניין שהשוה את רבו לו ,ואילו היה יודע
שכך היה לא היה נותן גט והיו צריכין לחקור
קודם ,לכן העון על כולם ,ע״כ.
ובהגהות יעב״ץ לגיטין שם! נתחתם גזר
דינם ,מכאן נראה ברור שיש עון שאינו מפורש
ומבואר בשום מקום והוא חמור מאד ,ושנאוי
בעיני המקום יותר מעבירות חמורות להעניש
הרבים בעבורו בשביל שאין חוששין לו כלל,
עם היותו מתנגד לשכל ,והוא מפני שהיה דבר
מתמיד בפרסום בכלל דסני לך לחברך לא
תעביד ,ע״כ( .ומביא מגמ׳ פד .הרי זה גיטך
ע״מ שתנשאי לפלוני כו׳ שמא יאמרו נשיהן
גותנין במתנה) .ולפמ״ש בספר חסידים העון
מפורש בתורה שעבר על לא תתאוה ולא תחמוד.
ובספר חרדים פ״ז! וכן באשת איש אם נתן
עיניו לא לניאוף אלא לוקח אותה לו לאשר,
בהיתר ,והשתדל במיני תחבולות עד שגדשה
בעלה ולקחה הוא לו לאשת עבר על לא תחמוד,
ומשגמר והסכים בלבו לעשות התועבה הזאת
עבר על לא תתאוה ,ויש אומרים שעל עון זה
נחתם גזר דינם בבית שני ,ע״ב.
ובמגלת ספר לאוין קנ״ח פ״ג ע״ד מביא
גט׳ גיטין הג״ל ,וכתב ואין ספק כי אותו האיש
משעה שנתן עיניו באשה עכר עליה בלא תתאוה
ומשום לא תחמוד יפיה בלבך ,וכשנשאה ועשה
מעשה עבר בלא תחמוד אשת רעך ואם היו שני
אנשים עברים שהכירו בו בערמתו והתרו בו
שלא יקחנה כי עובר הוא בל״ת ולא שמע עליהם
בודאי דבר מלקות הוא ,לפי טעמו של הראב״ד
ז״ל כי אינו נתקן הלאו בחזרה ,שהרי נאסרה על
הבעל ,ואין ספק שרבו כו׳ נתחרט על מה
שגדשה ונמצא הגט בטל למפרע והרי היא עדיין
אשת איש ,וזה שאמר שם :ואמרי לה על ב׳
פתילות בנר אחד ופירש״י ז״ל אשת איש ,עכ״ל.
ועפ״ד ג״ל לפרש פסקא תמוה בספר המעשים

רמז

לא״י בתרביץ ח״ג דף יב" .ואסור לאדם לומר
לאשר .התגרשי מבעלך ואני אשא אותיך ,ואם
עשה כן מכין אותו ומגלחין שערו ,ואם נתגרשה
מבעלה ונשאה תצא ממנו ומכין את שניהן
ומגלחין את שערן ומכריזין עליהן" .ולכאורה
הדין האחרון תמוה מגמ׳ גיטין פד .הנ״ל ולמה
תצא .ולפי המגלת ספר יש ליישב שמיידי כעין
מעשה דגיטין שיש חשש שהגט בטל למפרע.
וראה בם׳ מתורתן של ראשונים בגיטין שם.
ולדעתי נראה שיש לפרש הלאו של לא
תחמד גבי אשת איש הכוונה כמ״ש הרמב״ם
בסד",מ ל״ת שנ״ג! הזהיר מהקרב אל אחת
מהעריות האלו אפילו בלא ביאה כגון חבוק
ונשיקה והדומה להם מן הפעולות הזרות ,וכו׳.
והרמב״ן בהשגות דעתו שזה רק מדרבנן והלימוד
מקרא רק אסמכתא ובקריבה של הנאה הוי
כעין ח״ש שאסור מן התורה .וכן דעת הרשב״א.
ועי׳ כנה״ג יו״ד סי׳ קצ״ה .והנה לשיטת הרמב״ן
י״ל שאם עושה מעשה של קריבה כגון חיבוק
ונישוק או ריקוד (ולשון הרמב״ן קפיצה) שבזה
הוא מגלה מחשבתו שחומד ומתאוה לאשת חבירו,
עובר על הלאו של לא תחמוד .ולשיטת הרמב״ם
שזה נכלל בכלל הלאו של לא תקרבו לגלות
ערוה .י״ל שהוסיף על זה לאו מיוחד בא״א וצ״ע
שלא העירו בזה המפרשים.
וזה מתאים עם שיטת המכילתא הנ״ל שהלאו
של לא תחמוד אינו עובר רק במעשה ,ולכן אם
מתאווה וחומד במחשבה בלבד ליכא לאו זה
אבל אם עושה קריבה של ריקוד וכדומה ,שפיר
יצא הדבר מידי מחשבה ומקרי שפיר מעשה שבו
מגלה את החימוד שבלב .ואין הכרח לומר שהלאו
לא תחמוד אשת רעך הכוונה רק לביאה וכשהיא
עדיין אשת איש ,או באופן שישתדל שהבעל
יגרשה והוא ישאנה ,שאין זה פשטא דקרא .ולפי
מ״ש י״ל שלא תחמוד כולל אם הוא עושה מעשה
קריבה של אהבה וחימוד לגוף האשה עובר מן
התורה בלאו של לא תחמוד.
ויש להעיר בענין לא תחמוד מהא דמבואר
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בשו״ת אבני נזר חאו״ח סי׳ שכ״ד לדחות מ״ש
תחת שהוחמרו הוקלו לענין רציחה ,אע״פ שכתוב
בם׳ חלקת יואב שגם ישראל לב״נ אסור לקחת
רעהו .ואולי י״ל שטעמו של ת״ק הוא כמ״ש
האב׳ע ,ולאיסי בן עקיבא שנכללים באיסור דלא
חפציו אפילו בדיהיב דמי׳ שלא יצאו במתן תורה
תרצח ,ה״נ י״ל גבי לא תחמוד .וכן מבואר מדברי
להקל ,וגבי ישראל יש הלאו דלא תחמוד .וזה
המשך חכמה שמפרש המכילתא שישראל הוחמרו
נ״מ הלכה למעשה לענין חמץ של עכו״ם שקבל
היינו שנתעלה דמם אבל במזיק לעכו״ם חייב.
עליו אחריות אם רשאי לבער ,שזה טעות׳ שזה
ברמב״ם הל׳ ממרים פ״ה הי״א מבואר שגר
שאינו עובר בלא תונו לעכו״ם אין זה מיעוט
אסור לבזות אביו עכו״ם כדי שלא יאמרו באו
בקדושה ,אלא שבתחלה לא היה מוזהר אלא לרעהו
מקדושה חמורה לקדושה קלה ,שהרי זה מבזה
שגוי עם גוי הוי רעהו ,ובמצרים כתיב וישאלו
אביו ,אלא נוהג בו מקצת כבוד.
איש מאת רעהו ,ואחר מ״ת נאסר רעהו ,ומי
ומ״ש שם לענין חמם ,ראה תו״ש בראשית
שאינו רעהו לא נאסר מעולם רק שמתחלה היה
פ״ו—קנט.
בן נח רעהו ועכשיו אינו רעהו ,כן בזה אף
ובעיקר דבר זה הפרמ״ג באו״ח סי׳ תר״ד
שמתחלה היה נאסר אף בדיהיב דמי ,הרי תחלה
נסתפק לענין לא תחמוד בעכו״ם כשנותן דמי.
היה נקרא רעהו ,ולרעהו גם עתה אסור .והפוסקים
הזכירו שאסור משום גניבת דעת אבל הלאו ליתא ׳' "ובש״ע הרב הל׳ פסח סי׳ ת״מ בקונטרס אחרון
ס״ק י״א כ׳ דליתא ,וכ״כ המקנה בקו״א להל׳
עיי״ש סי׳ שכ״ה ,עכת״ד .וילה״ר לדברי הח״י
מזה שמבואר במכילתא משפטים לעיל סי׳ כ׳!
קדושין סי׳ כ״ח.

כג

מזכה כנגד מזבח

דף  ,154אות חצו .במכילתא דרשב״י שלא
יעשה אדם מזבח כנגד מזבח כו׳ דברי ר׳ מאיר.
הלכה זו של ר׳ מאיר ליתא בשום מקור אחר,
ועיקר הלימוד מקרא זה מבואר מלשון הגמ׳
ר״ה כד .אמר אביי לא אסרת תורה אלא שמשין
שאפשר לעשות כמותן ,כדתניא לא יעשה אדם
בית תבנית היכל ,אכסדרה תבנית אולם ,חצר
כנגד עזרה ,שלחן כנגד שלחן ,מנורה כנגד
מנורה ,אבל עושה של חמשה ושל ששה ושל
שמונה ,ושל שבעה לא יעשה אפילו של שאר מיני
מתכות ,רבי יוסי בר׳ יהודה אומר אף של עץ
לא יעשה כדרך שעשו מלכי חשמונאי כו׳ ,ע״כ.
הרי שהאיסור שלא יעשה אדם בית כו׳ הוא נסמך
על הדרש לא תעשון אתי קרי אותי.

כתב במנ״ח ל״ת רנד .אע״ג שבגט׳ נקיט
".צורת הבנין ומנורה ושלחן ,לאו דוקא וה״ה דאסור
לעשות צורת המזבח הפנימי .ובמנ״ח השלם
בהערות רד״ב צוקרמן דף קב מביא ראי׳ מלשון
הירושלמי פ״א דמגלה הי״א אנטונינוס שאל
לרבי מהו לבנות מזבח כו׳ ובט״ת פי׳ משום
דישראל אסור לעשות תבנית מזבח ,ושאל אם
מותר לו שהוא נכרי ע״כ והנה עיקר הפי׳
בירושלמי הוא דוחק גדול .שהרי מבואר בש״ע
יו״ד סי׳ קמ״א ס״ח שרק כשיעור גבהו שאורכו
ורחבו אסור בבנין .א״כ גם מזבח כן א״כ אפשר
היה לו לבנות מזבח שלא באותו הגודל של
בהמ״ק.
אמנם בספר משך חכמה כתב וז״ל :לא
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ג .נוסף על כר מקשה המנ״ח (שם) מרוע לא ילקה על לאו של לא יהיה
בביתך ומדוע לא יהא דומה ללאו דבל יראה ובל ימצא שפסק הרמב״ם שאונו לוקה
מחמת דהוי לאו שאין בו מעשה ,אך אם קנה תמץ בפסה או חימצו פוסק הרמב״ם
בהל׳ חמץ •ומצה דילקד .כיון שיש בו מעשה.
ולחומר כל הקושיות נלע״ד להסביר את העניו בע״ה כך:
מצינו (ב״ב פט ב) :תניא נמי הכי לא ישהה אדם מדדי הסרה וכו׳ וכך פ׳ הרמב״ם
(הל׳ גניבה פ״ז ה״ג)" :כל מי שמשהה בביתו או בהגותו מדה חסרה או משקל הסר
עובר בל״ת שנא׳ לא יהיה לך בכיסך וכו׳ ואין לוקין על לאו זה שהרי אין בו מעשה".
הלשון המיוחדת "לא ישהה" באה ללמדנו כי אין האיסור בראשית היות ר״מדה
החסרה בביתו אלא בשיהוי שהשהה אותה זמן מיותר ,שלא כבחמץ בפסה בו האיסור
של לא יראה ולא ימצא הוא אפילו כשהחמץ נמצא רגע אחד בביתו ,וכנראה למדו
הרמב״ם וכל הראשונים מלשון הכתוב" :לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה
לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה" ,לא יהיה משמע לשון שיהוי בבית,
ושיהוי הרי הוא תמיד לאו שאין בו מעשה ,ולפיכך אין לוקין עליו ,ומיושב מה
שהקשה ה״מנחת חינוך".
ועל קושיתו ואחרת (כנ״ל) איך אפשר שיעבור על פחות משוה פרוטה ומדוע לא
תרצה הגמרא שהלאו דלא תעשו עול במשפט בא לחייב אף על פחות מש״פ נלע״ד
לתרץ כי אולי זהו גופא באמת תירוץ הגמרא ,וזהו הפשט בתירוץ שם ,הגמרא שאלה
מדוע כתבה התורה לאו במשקלות והרי הוא גזל מעליא ,ותירצה :לעבור עליו משעת
עשיה ובעשיר .הרי כלל לא גזל ,וכיון שלא גול ואעפ״כ עבר משמע כי אין לאו של
משקלות קשור כלל בדין של גזילה ,אלא הוא לאו בפני עצמו שעוברים עליו משעת
עשייתו ,ולפיכך עוברים גם על פמש״ם .וזהו גם הפשט בתום׳ (כנ״ל) •שעובר עליו משעת
רתיחה ואע״ם שלא מדד וא״כ מאי שייר שו״ם אם לא מדד עדיין ,שהרי ש״ם שייך רק בגזל
מאתרים ולא בעשית מעשה המדידה ,ועל כרחך שזה איסור בפני עצמו כשאר איסורי תורה.
ואם ישאל השואל א״כ מדוע לא ילקה ,הרי על המצאות המשקל בידו לא ילקה
""שהרי אין בו מעשה שכן הוציאו תורה לאו זה ,בלשון "לא יהיה" והיינו "לא ישהה"
ושיהוי הרי אין בו מעשה ,אלא מאי הרי יש מעשה בעצם המדידה על כך אין מלקות
מפגי שזה לאו שניתן לתשלומים.
ולפי דברינו מדוייק מאד לשון ה״חינוך" שכתב• ,בדין לאו דשיהוי משקלות
(מצוד .תרב)" :ועובר עליה ושוהה משקל חסר או מאזנים •חסרות בתוך ביתו ואפילו
לא ישקול בהן לעולם עבר על לאו זה ואין בו מלקות לפי שאין בו מעשה ,ועוד שאפילו
ישקול בהם לתשלומין ניתן וכבר נודע שאין לוקין על לאו שניתן לתשלומין".
והגד .דעת ה״מנחת חינוך" (מצוד .רנח אות ג) כי בלאו דמשקלות יעבור העובר גם
על לאו דלא תחמוד ולא תתאוה ,כדברי הרמב״ם (הל׳ גזילה ואבידה פ״א הל׳ ט יב):
"כל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חביהו או דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו
והכביר עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו אע״פ שגתן לו דמים רבים ה״ז עובר
בל״ת שנא׳ לא תחמוד וכו׳ ,הא למדת שהמתאוה עובר •בלאו אחד והקונה דבר שהתאוה
וכר עובר בב׳ לאוין ואם גזל עבר בג׳ לאוין" ,ולכן גם במשקלות שעובר על גזלה יעבור
גם בלא תתאזר .ולא תחמוד.
ונלע״ד כי אין כך הדבר משתי סברות .ראשית ,לא תחמוד ולא תתאוה אינו
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אלא בגוזל חפץ מסוים שרוצה בחפץ זה עצמו ולא באחר ,אך בממון מאי נ״מ בין ממון
זיה לאחר ,ולכן •גזלן של ממון אינו עובר בלא תחמוד ובלא תתאוה וכן משמע בפשיטות
מלשונו של הרמב״ם שם .וסברא נוספת ,כפי שאמרנו לעיל ,שהרי עובר בלאו !־משקלות
עוד ברשותו ,וא״ב הרי לגבי ממונו ודאי שאין לאו דלא תחמוד ולא תתאוה.
על כל פנים ,רואים אנו חומר הלאוין הללו דמשקלות שאף בפחות משוה פרוטה
עובר ועובר גם משעת עשיה ,וכן חמור עגין המשקלות שחייבו חז״ל שיעורים שונים
של ניקוי המשקלות ובדיקתן ומן הראוי היא שכשם שבודקים את המזוזות מוטל על
הרבנים לערוך גם מבצע משקלות שעונשו חמור שבעתיים ,חנוני צריך לקנח מידותיו
ללח פעמים בשבוע ומאזנים ללח על כל משקל ומשקל ,וממנים אגרדמים למשקלות.
יתר על כן ,נצטוינו על אונאה ומשקלות גם לגבי גוי ,וכך פוסק הרמב״ם (הל׳
גניבה פ״ז הל׳ ח)" :אחד הנושא ונותן עם ישראל או עם עכו״ם ,אם מדד או שקל
בחסר עובר על ל״ת וחייב להחזיר וכן אסור להטעות את תעכו״ם בחשבון אלא ידקדק
עמו שנא׳ וחשב עם קונהו אע״פ שהוא כבוש תחת ידך ק״ו לעכו״ם שאינו כבוש תחת
ידך והרי הוא בכלל כי תועבת ה״א כל עושה אלה ,כל עושה עול מ״מ".
מתח הרווחים
ראוי להוסיף מספר מלים לגבי ההיתר לרווחיו של המוכר.
שגינו (ב״מ מ ב) המשתכר אל ישתכר יותר משתות ,ולפי חשבון ד.גמ׳ שם משמע
שר׳ יהודה השתכר מעט יותר משתית ומתרצת שם הגט׳ איכא טרחיה ודמי ברזגייתא,
ופרש״י לשון א׳ כרזנייתא ל׳ כרוז המכריז על סחורתו ,ולשון ב׳ ברזנייתא אומנות
יש בנקיבת ברזא בחבית של חרס וצריך ליתן שכר ,משמע ששתות הכוונה מלבד
ההוצאות של פרסומת ועבודה בחנות דהיינו ריוח גטו על כל הכסף.
והגה הרמב״ם (הל׳ מכירה פי״ד הל׳ א) פוסק :אבל ב״ד חייבין לפסוק השערים
ולהעמיד שוטרים לכך ולא יהיה כל אחד ואחד משתכר כל מה שירצה ,אלא שתות בלבד
יפסקו להם בשכרם ,ולא ישתכר המוכר יתר על שתות ,ומציין ד^,הגהות מימוניות" כי
כ״ז בשלא הדקר השער "אבל אם לקח בשעת הגורן ועכשיו חוקר ישתכר אפי׳ כפליים
כסי שהשער הולך".
והרמב״ם מוסיף (שם ,הל׳ ב)" :בד״א בדברים שיש בהם חיי נפש כגון יינות
שמנים וסלתות אבל העיקרין כגון הקושט והלבונה וכיו״ב אין פוסקים להם שער אלא
ישתכר כל מה שירצה" ,וביאר הסמ״ע (חו״מ סי׳ רלא ס״ק לו) •שיש ג׳ גדריש בשכר,
אוכל נפש ,דברים שאינם אוכל נפש כלל ,ובדבר שיש בו מכשירי אוכל נפש ,אוכ״ג —
שתות ,איבו אוכ׳ע כלל — בלא הגבלה ,מכשירי אוכל נפש עד הכפל ,כגון תבלינים.
וכן אסור להגדיל את התיווך אלא כלשון הרמב״ם (שם ,הל׳ ד)" :אסור לעשות סחורה
בא״י בדברים שיש בהם חיי נפש ,אלא זה מביא מגרנו ומוכר וזה מביא מגרנו ומוכר
כדי שימכרנו בזול ,ובמקום שהשמן מרובה מותר להשתכר בשמן" ויש לומדים דוקא
שמן שכן הוא משמש גם למאור וכו׳ ולא רק לאוכ״נ.
ההלכות האמורות משקפות לפנינו את דעתה של תורה בתקנות המסחר ובדאגה
לישראל שימצאו מזונותיהם בשפע ובזול ,והלואי והיינו זוכים שגם בדורנו יתקנו גדולי
הדור תקנות של מו״מ ביחוד בדברים שיש בהם חיי נפש בארץ ישראל ,בהתאם לרוח
התורה שהיא תורת חיים לנצח.
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תחמד בית רעך
תחמד אשת רעף־ ועבדו

ואמת^ ושורו והמרו וכל

תחמידיבית רזבךך.לאתחמיד
אתת חברך .ןעבךיה ואמתיהן ת  1דיה וחמךיה .ובל

דלרזברך"* :טוןכלעמאחזןית
"תחמה

""די לחברך

ומטרא לא נחית ובצורתא
אתיא על עלמא• :י עמי רני
ישראל לא תהוון חמיךין לא

לכרין ולא שו^פין ר□ סמידין
ולא ן^חמון בכנכ<2ז1ן1הון
דןשראל עם חמוך־ין דלא

ןקומון רניכון מן רתריכון
רלפון לחוד רינון למהר עם
חמוז־ין ולא .ידזמיד חד מנכון :ת אנתתיה דחרו־יה ולא לעבדיה ולא לאמתיה ולא לתוריה ולא לחמריה ולא

אשר לרעך :פ תמעיטיוכל-

?*כל מאן ךאית לדוםריה ארום בחובי חמודיא מלכותא מן1גךןא בנ?:סיה1ן דבני נשא ו^מיסב :תהון ועתירי נבמין
מתמקכנין וגלותא אתיא על עלמא« :י וכל עמא סמי״ין :ת ׳קלןיא זהיך דןוו מתהפכין נישמעהון ך כ ל חד וחד** והי

"חמודין

""ויח לפידייא היך
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[שפט] לא ת$7נה ,ולא תחמוד קיים אברהם,
שנאמר ם) אם מחוט ועד שרוך נעל וגו׳,
בלעדי רק אשר אכלו הנערים וגו׳.

הרע) .לכך אדם חייב לשמור פיו מלשון הרע,
שהלשון נכוית תחלה לכל האיברים והיא באח
תחלה לדין( .מדרש עשרת הדברות)

(סדר אליהו רבה פכ״ד)

[שצב] לא תענה ברעך עד שקר ,הבא

[שצ] לא תענה ,קיימתם אותו ,ואתם עדי
נאם ה׳ ואני אל ע) ,עברתם עליו ,מה
אעידך ומה אדמה לך וגו׳ם).

לא פסקא טעמא ,בגין דאסיר הוא כלל

(מדרש עשרת הדברות לר״מ הדרשן)

[שצא] לא תענה ברעך עד שקר ,אמר
שלמה המלך בחכמתו כל מה שיכול אדם
לעמול ולסגל במצוות ובמעשים טובים׳ אינו די
להספיק להיות לו כפרה על היוצא מפיו( .לשון

וכלל( .זה״ב צג):

[שצג] לא תענה ,עמי מה עשיתי לך ומה
הלאתיך ענה בי צ) .אמר רבי אהא ענה בי
וקבל שכר ואל תענה ברעך ותקבל דין וחשבון.
(תנחומא אמור י)

[שצד] לא תחמוד ,ולהלן הוא אומר ק) לא
תתאוה ,לחייב על תאוה בפני עצמת וחמדה

ס) בראשית יד ,כג־בד .ע) ישעיה מב ,יב .פ) איכה ב ,יג .צ) מיכה ו ,ג .ק) דברים ה ,יה.

[שפט] ראה תו״ש בראשית פי״ד—קנט .לא תענה קיים אברהם שהעמיד לכל באי עולם שאתה רכון כל המעשים.
[שצן במדרש אגדה ה״ב קע״ג :אני אמרתי לא תענה ,והם
אף הוא קיים לא תחמוד כו׳ .וראה פל״ז—לה.
[שצא] בויק״ר פכ״ד—ה :לא תענה וכתיב הבא לא תלך רכיל.
וידרכו את לשונם קשתם (שקר) (ירמי׳ ט ,ב).
ראה לקמן אות היא .ובספורגו לא תענה ברעך עד שקר ובכלל זה הולך רכיל ומוציא שם רע אע״ם שעקרו על
מעיד בבית דין .ובפי׳ ר׳ מיוחס :ולמדנו כאן הכתוב שלשון הרע שקול כעבירות חמורות שבתורה ,וכן הוא אומר
שש הנה שגא ה׳ (משלי ד ,טז) יפיח כזבים עד שקר (שם שם ,ים) .ובספר חסידים סי׳ ו :יוסף קיים לא תענה
לא הגיד לאביו מה עשו לו אחיו .ובאברבנאל :לא תענה ,מלבד שהזהיר בזה שלא יעיד אדם שקר נכלל בו
הלועג על חבירו והמספר לשון הרע והרכיל והמלבין פני חבירו ברבים ודומיהם .בז״ח פ׳ ויצא דף כז :לא
רגל על לשונו לא עשה לרעהו רעה כנגד לא תענה ברעך עד שקר .ובתיקוני זהר תיקון נט :חויא בישא עבר
על לא תענה ברעך דסהיד שיקרא דאמר אף כי אמר א׳ לא תאכלו מכל עץ הגן ,ולא תגנוב דגנב דעתיה דחוה,
ועבר על לא תנאף דאטיל בה זוהמא בחוה ,עבר על לא תרצח דקטיל לאדם ולחוה .וראה תו״ש בראשית פ״ג—יא.
ולקמן אות תו' — .ובמעשים על עשרת הדברות :לא תענה ברעך עד שקר ,פן ילמדו בניך להעיד עדות שקר
[שצג] מובא בנוסח הג״ל במדרש הגדול ויקרא
ע״כ .מקור המאמר בתיב״ע כאן וכנראה נתקצר וחסר לפנינו.
תקנ״ה .ובמדרש תהלים מזמור יט :זהו שאמר הכתוב כל פעל ה׳ למענהו (משלי טז ,ד) ובו׳ למענהו לענות
שבחו ,להעיד אלהותו ,כמה שנאמר לא תענה ברעך ,וכתיב למען אחי ורעי <תהלים קכב ,ח) .ובזהר ח״א קסז:
ודאי הוא סהדותא דפקיד קודשא כריך הוא לאסהדא דכתיב (דברים כו) וענית ואמרת לפגי ה׳ אלהיך ארמי אובד
[שצד] במדרש הגדול דברים ה ,יח ,ושם
אבי וגו׳ וענית כד״א לא תעבה ברעך (דברים יט) ענד ,באחיו.
במדרש תנאים וז״ל :ולא תחמוד אשת רעך ,או אפילו חמוד בדבר [בדיבור] ,ת״ל לא החמוד כסף וזהב עליהם ולקחת
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ש בעל

בפני עצמה ,מניין התאוה אדם סופו לחמוד,
שנאמר לא תתאוה ולא תחמוד .מניין חמד אדם
סופו לגזול ,שנאמר ר) וחמדו שדות וגזלו .תאוה
> ב; ב«

קיט
פה

בלב וכן הוא אומר ש) כי תאוה נפשך .וחמוד
במעשה וכן הוא אומרת) לא תחמוד כסף וזהב
עליהם ולקחת לך( .מכילתא דרשב״י)

לבליס יב #ב♦  DE? mז׳ בל!♦

לך ,מה להלן עד שעושה מעשה ,אף כאן גמי עד שעושה מעשה .ומנין שהוא מוזהר על התאדה שהיא בלב,
כדי שלא יבוא לידי חימוד ,ת״ל לא תתאוד ,בית רעך ,לחייב על ד,תארה בפני עצמה ועל החימוד בפני עצמו,
נמצאת אומר שהן שני לאוין ,ע״כ .וראה בספר המצות להרמב״ם ל״ת רס״ו הביא מכילתא זו וסיים :וביאור זד,
שאם ראה דבר יפה אצל אחיו אם גברה מחשבתו עליו והתאדה בו עבר על אמרו ית׳ לא תתאוה ואם תתחזק
בו אהבת הדבר ההוא עד שישתדל להגיע אצלו ולא יסור מחלות פניו ולהכביד עליו שימכרנו לו או יחליף אותו
אליו במה שהוא יותר טוב ממנו ויותר שוד" ואם הגיע אל בקשתו הנה כבר עבר על לא תחמוד גם כן אחר
ולא היה רצונו למכרו אבל הכביד עליו והערים עד שלקחו ויהיה כבר עובר על שני
שקנה הדבר שהיה לחבידו
לאוין כמו שביארנו ,ואם נמנע האיש מלמכור אותו או להחליפו לאהבתו בדבר ההוא ,הגה הוא יקחהו באונס
והכרח לחוזק אהבת הדבר ההוא בנפשו ויהיה או כבר עבר על לא תגזול גם בן בו׳ התבאר לך ההפרש בין
אמרו לא תתאדה ובין אמרו לא תחמוד ,ע״כ .וכן הביאה במגדל עוז רפ״א דגזלה .ועי׳ במנ״ח מצוד ,לח ,תטז.
ובאחרונים ולא היה לפניהם מקור המאמר הנ״ל .ובספרי הרמב״ם והמכילתא דרשב״י סי׳ מ״ה .וברמב״ם הל׳ גזלה
פ״א וז״ל :כל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו וכן כל כיוצא בהן משאר דברים שאפשר לו לקנותן
ממנו ,כיון שחשב בלבו היאך יקנה דבר זה ונפתה בלבבו בדבר עבר בלא תעשה שנאמר לא תתאדה ואין תאור,
אלא בלב בלבד .התאוה מביאה לידי חימוד והחימוד מביא לידי גזל ,שאם לא רצו הבעלים למכור אע״פ שהרבה
להם בדמים והפציר ברעים ,יבא לידי גזל שנאמר וחמדו בתים וגזלו ,ואם עמדו הבעלים בפניו להציל ממונם או
"מנעוהו מלגזול יבא לידי שפיכת דמים ,צא ולמד ממעשה אחאב ונבות ,הא למרת שהמתאוה עובר בלאו אחד
והקונה דבר שר,תאור ,בד,פצר שהפציר בבעלים או בבקשה מהן עובר בשני לאוין לכך נאמר לא תחמוד ולא תתאדה,
ואם גזל עבר בשלשה לאוין .וראה בחו״ט סי׳ שג״ט ומ״ש הב״ח על לשון הרמב״ם .ובחרדים ל״ת התלויות
בלב :דבור עשירי של עשרת הדברות לא תחמוד וכו׳ ובדברות אחרונות כתיב לא תחמוד אשת ריעך לא תתאוד,
בית ריעך וכו׳ עד כל אשר לריעך ולא תתאדה נדרש לפניו ולאחריו וקאי אממון ואאשת איש ,וכאילו כתיב לא
תחמוד אשת ריעך ולא תתאדה ולא תתאדה בית ריעך ובין אאשת איש ובין אקרקע ומטלטלין איכא תרי לאוין
לא תחמוד ולא תתאוה ,וכשישתדל ליקח הקרקע או המטלטלין מחבירו שלא הי׳ בדעתו למכרו ,אלא שהפציר
עליו או הרבה עליו רעים ,או הרבה לו דמים עד שלקחו ,אז עבר על לא תחמוד דאין חימוד אלא על ידי מעשה,
אבל על לאו דלא תתאוה משגמר והסכים בלבו להשתדל בכל עוז לקנותו ממנו מיד עבר על לאו דלא תתאדה.
ובסמ״ק סי׳ י״ט :שלא לחמוד דכתיב לא תחמוד ואע״ג דאמרינן במכילתין יכול בדברים תלמוד לומר ולקחת
— לך מה להלן מעשה אף כאן מעשה ,מכל מקום נראה שאף בלב אסור ,אך אינו נגמר להתחייב עליו עד שיעשה
מעשה ,ובדיהיב דמי חייב אחת ,ובדלא יהיב דמי חייב שתים .ונראה דלא תחמוד ולא תתאדה הכל אחד וכפל
מלה הוא .וכ״ה_בםמ״ג ל״ת קנ״ח על לשון הרמב״ם כתב :ולא יתכן לומר כן כי כן כתוב בדברות לא תחמוד
אשת רעך ולא תתאוה בית רעך ,ולפי דבריו החמיר בבית מבאשת איש אלא החמוד והתאוה הכל אחד וכן מתרגם
אונקלום לא תרוג ,וכן ונחמד למראה מתרגמינן דמרגגא למיחזי וכן פי׳ רבינו שלמה בואתחגן כי הכל אחד ,ע״כ.
לשיטת המכדרשב״י והרמב״ם י״ל שאין הכרח מלשון האונקלום משום שבבראשית ג ,ו ,כתוב מקודם :וכי תאור,
הוא לעיגים ונחמד העץ .וכבר העיר בגל״ג שלא תרגם המלה תאוה כמו לא תתאדה לא תרוג ,ולא רעי כמו שתרגם
תאוה נפשך תתרעי נפשך דא״כ למה כפלה התורה לומר ונחמד העץ להשכיל שתרגום לאסתכלא ולכן מתרגם:
אסי הוא לעינין ע״כ .הרי שהמלה תאור ,ג״כ הוצאה מפשוטה לכן תרגם המלה ונחמד דמרגג .ולפ״ז אין מלשון
האונקלום הכרח לפי׳ הנ״ל .וברבינו בחייכאן :לא תחמוד ,ידוע כי החמדה תלויה בלב ועקר המצוד ,שיתיאש
האדם מכל מה שיש לחברו קרקע ומטלטלין ויפנה לבו מן המחשבה הזאת שדא יחשוב בהם ולא יחמדם כי
מתוך החמדה יבא אדם לידי רציחה ,שכן מציגו בעכן (יהושע ז) ואראה בשלל אדרת שנער אחת טובה וגו׳
ואחמדם ואקחם והחמדה הזאת הביאהו לידי סקילה ,וכן מצינו בענין אחאב שחמד כרם נבות היזרעאלי והיא
הסיבה שהביאתו לידי מיתה .ואמרו במדרש כל מישהוא חומד מה שאינו ראוי לומה שחומד אין נותנים לו
ומה שבידו נוטלים ממנו ,שכן מציגו בנחש הקדמוני נתן עיניו בחור ,וחמדה ולא היתד ,ראויה לו מה שבקש
לא נתן לו ומה שבידו נטלו ממנו שהרי נתקלל על זאת על גחונך תלך ,ע״כ במדרש (מובא לקמן אות תו).
ולולא שהגזל בכלל החמדה ומצד החמדה היה ראוי לה כתב בי׳ הדברות בכלל הלאוין לאו של לא תגזול כי
היא עברה חמורה עד מאד ,ורוב העולם נכשלים בה ,ועוד שהיא מצוה מושכלת כרציחה והנאוף והגגבה ועדות
שקר ,אבל מפני שהחמרה כוללת אותו שאין אדם גוזל עד שיחמוד וכענין שכתוב (מיכה ב) וחמדו שדות וגזלו
לכך לא הוצרך להזכירו וכלל אותו בלאו של לא תחמוד .ועוד כי רצה לאסור אפי׳ החמדה שהיא תאות הלב בכל
תורה שלמה  -טז יתרו ב כשר ,מנחם מנדל בן יצחק פרץ עמוד מס (122הח־פס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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[שצה] לא תרצח ...לא תחמוד ,יכול לא
יהא חייב עד שיעבור על כולן ,ת״ל לא
תרצח ,לא תנאף ,לא תגנוב ,לא תענה ,לא
תחמוד ,לחייב על כל אחד ואחד בפני עצמו,
אם כן למה נאמר להלן א) לא תרצח ולא תנאף
ולא תגנב ולא תענה ולא תחמוד מגיד שכולן
תפוסין זה בזה ,פרץ אדם באחד מהן סופו לפרוץ
בכולן .מניין רצח אדם סופו"...לנאוף ,דכתיבב)
בני אם יפתוך חטאים אל תאבה ,אם יאמרו
לכה אתנו נאדבה לדם נצפנה לנקי חנם גורלך
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תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכולנו .ומניין נאף
סופו לגנוב ,דכתיבג) אם ראית גנב ותרץ עמו
ועם מנאפים חלקך .מניין גנב סופו לבוא לידי
שבועת שוא ,דכתיב ד) חולק עם גנב שונא נפשו
אלה ישמע ולא יגיד.
(מכילתא דרשב״י)

[שצו] לא תחמוד בית רעך ,כלל ,ועבדו
ואמתו ושורו וחמורו פרט ,כלל ופרט ,אין
בכלל אלא מה שבפרט ,וכשהוא אומר וכל אשר
לרעך ,חזר וכלל ,אי כלל ככלל הראשון ,הרי

א) דברים ה ,יז .ב) משלי א ,ו .ג) תהלים נ ,יח .ד) משלי בט ,כד.

[שצה] בלקח
עת ובכל שעה אע״פ שאינו בא לידי מעשה כדי שילמד אדם ק״ו לאסור הגזלה שהוא המעשה ,ע״ב.
טוב ואתחנן :ארבעה ווי״ן ,ולא תנאף ולא תרצח ולא תגנב ולא תענה ,כבגד כ״ד ספרים שיהיו עתידין לעמוד
לישראל ,דבר אחר למה ולא ולא ,לפי שכשנאמרו מפי הגבורה נאמרו בהפסקות זה מזה לעשרה פרקים ,לכך
נאמרו בלא ווי״ן ,אבל משה אמרם ביחד כקורא בספר לכך נאמר ולא תרצח ולא תנאף ולא תגנוב ,חביב חביב
קודם לא תרצח נפש ,לא תנאף את אשתו ,לא תגנוב את ממונו .והדרש של המבדרשב״י רצח סופו לנאוף ,בא
לקשר החמש דברות מתחלתן לסופן כמו שדורש לעיל מן הקל אל החמור עאכו״כ מן החמור אל הקל .ובחז־קוני
מבאר בסגנון אחר :לא תחמד לא החמד ,תרווייהו בלא וי״ו ,חמש דברות ראשונות לא מבעיא קאמר ,לא מבעיא
שתקבלני לאדון עליך ,אלא אפי׳ יראה אחרת עמי לא יהיה לך ,אלא אפי׳ בשבועה לא תשא את שמו לשוא ,ולא
מבעיא לא תשא את שמו לשוא ,אלא אפילו שבת מאחר שנח בו צריך אתה לשמרו לשמו ,ולא מבעיא זכור את
יום השבת ,אלא אפילו כבוד אב ואם דוגמת כבודי אני מזהירך ,וחמש האחרונות כמו כן לא מבעיא קאמר ,לא
מבעיא לא תרצח ,אלא אפילו ניאוף אני מזהירך ,ולא מבעיא ניאוף ,אלא אפילו גניבה אני מזהירך ,ולא מבעיא
לא תגנוב ,אלא אפילו עדות שקר אני מזהירך ,ולא מבעיא לא תענה ,אלא אפילו חמוד אני מזהירו ,ולא מבעיא
נסיב אחריתי בליחסרון כים,
ביתו ,דאית ביה חסרון כים ,אלא אפילו אשתודלית בה חסרון כיס ,דאי בעי
אני מזהירך ,ולא מבעיא אשתו אלא אפילו עבדו ,ולא מבעיא עבדו דדמיו יקרים ,אלא אפילו חמורו ,ולא מבעיא
חמורו ,אלא אפילו כל אשר לרעך ,ע״כ .וברבינו בחיי כאן  :הנה בארתי לך ה׳ דברות שניות שבלוח השני סדורם
ובאורם ,וקשורם זו בזו הוא כן כי התחיל לא תרצח והזהיר שלא להמעיט את הבריות אע״פ שהם רבים,
וכדי שלא יאמר אדם מאחר שהוא מוזהר שלא להמעיטם יוכל להרבותם באיסור ודרך זנות לפיכך הזהיר מיד
לא תנאף ,וכדי שלא יאמר כיון שהזהיר שלא להמעיטם ושלא להרבותם באיסור א״כ יכול הוא לגנוב בני אדם
שאין זה מחברן ולא ממעיטן אלא שהוא מוליכן למקום אחר למכור ואין זה בא כנגד גופם (אלא כנגד ממונם)
לכך אמר לא תגנוב ,וכדי שלא יאמר גנבת נפשות אף ע״פ שאינו ממעיטם אסור מפגי שזה מזיקו במעשה אבל
להזיקו בדבור מותר ,לכך אמר לא תענה ,וביון שאסר הדבור אולי יחשוב כי המחשבה הרעה מותרת שיחמוד
בלבו ממונו וכל אשר לו לכך נאמר לא תחמוד ובא לאסור אף ההרהור ,ע״כ .ובכד הקמח :וידוע כי מתוך
כ״ש שיחמוד ממון עצמו ותהי׳ עינו צרה לתת ממנו
החמדה יבא אדם לבגוד במצותשאם הוא חומד ממון אחרים
צדקה כו׳ מתנות עניים לקט שכחה ופאה .כו׳ ולכך קבעה תורה לא תחמוד בדבור י׳ ,כדי להזהיר את האדם שלא
יחמוד ממונו ויפרשנה כראוי כו׳ .ובפי׳ הרמב״ן :לא תרצח לא תנאף לא תגנוב ,אמר הנה צויתיך להודות
שאני בורא הכל בלב ובמעשה ולכבד האבות בעבור שהם משתתפים ביצירה א״כ ר,שמר פן החבל מעשי ידי
ותשפוך דם האדם אשר בראתי לכבודי ולהודות לי בכל אלה ולא תנאף אשת רעך כי תחבל ענין כבוד האבות
לכפור באמת ולהודות בשקר בי לא ידעו את אביהם ויתנו כבודם לאחר כאשר יעשו עובדי ע״ז אומרים לעץ
אבי אתה ולא ידעו אביהם שבראם מאין ואחר כן הזהיר לא תגנוב נפש כי הוא כמו כן גורם כזאת וכן סדר
המצות בחומרן וענשן כך הוא אחר ע״ז שפיכות דמים ואחרי כן גילוי עריות ואח״כ הזכיר גנבת נפש ועדות
שקר וגזל ומי שלא יחמוד לא יזיק לעולם לחברו .והגה השלים כל מה שאדם חייב בשל חברו ואח״ב יבאר
המשפטים בפרט כי המתחייב לחברו במשפט מן המשפטים אם לא יחמוד ולא יתאוה למה שאינו שלו ישלם מה
[שצו] בית רעך ,כלל .בסי׳ הרלב״ג לא תחמוד בית רעך ר״ל אשתו וטפו ושאר קנינו כו׳ וא״א
שעליו ,ע״כ.
שנאמר שיהיה הרצון בבית רעך האהל אשר יושב כו׳ ,אין הבית יותר נכבד מהאשה שיקדימהו לה ,ולזה יהיה
הרצון בבית כלל קגיניו ,וכן פירשו במכילתא ,והנה מצאנו הבית נופל על האשד ,והבנים ,אמר ונשמדתי אני
וביתי ואמר בקנין המלוכה כי בית יעשה לך ה׳ ,עכ״ל .מבואר שמפרש לשון המכילתא :כלל ,כלומר שכולל
הכל גם אשה .וכ״ה בלקח טוב נגארה ובמנחה בלולה .כ״ה בכת״י פי׳ עה״ת בב״מ :אמר במשנה תורה לא
ונתאוה בית רעך שכולל בית ואשד ,וקנין ושור וחמור ושאר דברים .ובמרכבת המשגה מתרץ עפ״ז קושיית הסמ״ג
תורה שלמה  -טז יתרו ב כשר ,מנחם מנדל בן יצחק פרץ עמוד מס (123הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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אמרת לאו ,אלא חזר וכלל ,כלל ופרט ובלל,
אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט מפורש
בדבר שהוא קונה ומקנה ,אף כלל בדבר שהוא
קונה ומקנה .אי מה הפרט מפורש בנכסים
המטלטלין שאין להם אחריות ,אף אין לי אלא
נכסים המטלטלין שאין להם אחריות ,וכשהוא
או^ד_במשנה תורה שדהו ,על כוחך מה הפרט
מפורש בדבר שהוא קונה ומקנה ,אף אין לי
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פה

אלא בדבר שהוא קונה ומקנה .אי מת הפרט
מפורש בדבר שאינו בא ברשותך אלא ברצון
בעלים ,אף אין לי אלא דבר שאי אפשר לבוא
ברשותך אלא ברצון בעלים ,יצא ,שאתה חומד
בתו לבנך או בנו לבתך; או אפילו חומד בדיבור,
ת״ל ה) לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך ,מה
להלן עד שעושה מעשה אף כאן עד שעושה מעשה.
(מכילתא)

ד ).דברים ז ,כה.
על הרמב״ם שכתב ע״פ המכילתא שלא תחמוד ולא תתאוה שני לאוין וכי וז״ל :ולא יתכן לומר כן כי כן כתיב
בדברות לא תחמוד אשת רעיך ולא תתאוה בית רעיך ולפי דבריו החמיר בבית מבאשה כו׳ ע״ב .ומתרץ לפי
המכילתא הנ״ל בית רעך כלל ולפ״ז י״ל שגם בפסוק ואתחנן בית רעך כולל גם אשת רעהו דלא נמנע אדם
לקרות לאשה בית כמאמר חז״ל ,עכת״ד .ותי׳ זה דחוק וראה בזי״ג מה שתי ,קושית הסמ״ג .והרמב״ן כאן מביא
מ״ש הא״ע בדברים :אחז הכתוב דרך ארץ לאמר תחלה בית רעך כי המשכיל יקדים להיות לו בית ואחרי כן
יקח אשה להביאה אל ביתו ואחרי כן יקנו עבד ואמה ובמשגה תורה הזכיר האשה האיסור הגדול שבהם — .וראה
במפרשי המכילתא ובערוגת הבשם ח״א דף קצד מביא גירסת המכילתא ופי ,מ״ש אי מה הפרט — .ובלשון המכילתא
אף כלל בדבר שהוא ,בלק״ט ועוד מקורות הגי :,אף כל דבר שהוא כו1 — .,בסהמ״צ לר״מ ל״ת רס״ה  :הזהירנו
מהשים מחשבתינו לעשות תחבולה כדי לקנות מה שברשות זולתנו מאחינו והוא אמרו לא תחמוד בית ריעך,
ולשון מכילתא לא תחמוד יכול אפילו חומד בדבור תלמוד לומר לא תחמוד כסף וזהב ובו ,מה להלן עד
שיעשה ■מעשה אף כאן עד שיעשה מעשה ,הנה נתבאר לך כי זה הלאו מזהיר מהערים עד שגקח לעצמנו הדבר
שאנו חומדים אותו מממון אחינו ואפילו לקנותו ולתת בו דמים הגה זה כלו מי שיעשה עובר על לא תחמוד ,ע״ב.
ברמב״ם פ״א מגזלה ה״ט ג כל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו או דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו
והכביד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו אף על פי שנתן לו דמים רבים הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר
לא תחמוד ,ואין לוקין על לאו זה מפני שאין בו מעשה ,ואינו עובר בלאו זר ,עד שיקח החפץ שחמד כעגין
וזהב עליהם ולקחת לך חימוד שיש בו מעשה .וראה בהשגת הראב״ד כאן ובמג״ח
שנאמר לא תחמוד כסף
מ ,ל״ח ושד״ח ערך לא תחמוד .ובפי ,הרלב״ג :במכילתא ולקחת לך ,ואמר עוד לא יחמוד איש את ארצך ר״ל
שלא ישתדל איש לקחת אותה בעלותך לרגל( .ובאע״ז ואתחנן מביא פסוק זה ומוסיף כי אם אין פירושו כן,
הנה תהיה הארץ רעה ולא בא הכתוב אלא לשבח) .וכן אמר וחמדו שדות וגזלו ,ולזה לא יהיה עובר על לאו
זה אם לא עשה מעשה שיהיה לו הדבר שחמד ,עכ״ל .ויש מוסיפים מקרא יהושע ז ,כא .ואחמדם ואקחם .וי״א
שאין הכרח מג׳ פסוקים הנ״ל ויש לפרשם שהחימוד הוא במחשבה קודם המעשה^ בחינוך _מ׳ ל״ח :שלא להעלות
ג״כ במחשבתינו לעשות תחבולה לקחת לנו מה שהוא לזולתינו ,שנאמר לא תחמוד בית רעיך וכבר הוכיחו ז״ל
כו ,שאיסור לאו דלא תחמוד אינו נגמר עד שיעשה מעשה ואפילו נתן דמים לחבירו על החפץ עובר ג״כ על
לאו דלא תחמוד שאין לאו דלא תחמוד נתקן בנתינת דמים כ״ז שדרך הכרח לקחו ממנו ,כן הוא הפירוש
האמיתי לרביגו ז״ל .משרשי מצוד ,זו לפי שמחשבה רעה היא זו וגורמת לו לאדם תקלות הרבה ,שאחר שיקבע
במחשבתו לקחת ממנו אותו הדבר שחמד מתוך אותה תאור ,רעה ,לא ישגיח בשום דבר ,ואם לא ירצה חבירי(^—
למכרו יאנס-אומו ממנו ואם יעמוד כנגדו אפשר שיהרגנו כאשר מציגו בגבות שנהרג על כרמו שחמד ממנו אחאב.
בכת״י^ור האפלד) :לא תחמד בית רעך ,לא תחמד אשת רעך ,כיצד היא החמירה ,שיאמר לחבירו מכור לי״ל/׳•^
בו פעמים רבות ואין חבירו רוצה למכור ,זה הוא שאסרה תורה T.17
שדהשלך^כוד לי בית שלך והוא
מפני שהוא מביא לידי שפיכות דמים ,צא ולמד מה אירע לנבות ואחאב .ן והאחרונים נחלקו אם יש לא תחמד [ץ" ץ
בשכירות בית של חבירו או רק בקנין ,וכן בקונה בית שישראל אחר גר בה ,ובמל״כז פ״א מגזלה"דץ~ט׳ מביא7
מהרש״ך ז־בדין האחרון נקרא רשע ועובר על לא החמד אף אם יפרע לו דמי שיווי חזקתו .וראה כנה״ג סי׳ ק״ל
ותשובת מהריב״ל ח״א סי ,ס״ג וח״ב סי׳ פ ,שזה הוי בכלל לא תשיג גבול רעך ותליא במנהג המדינה ובספר
רבה״ז כאן — .וראה במילואים כאן .בכת״י מושב זקנים :לא תחמוד בית רעך ,אזהרת חמידה אינו עובר
בחמוד עד שיחמוד ויגזול ממנו בלא דמים ,מג״ש בסיפא נאמר כאן לא תחמוד ,ונאמר להלן לא תחמוד כסף וזהב
עליהם ולקחת לך מה להלן לקיחה עמו אף כאן לקיחה עמו .וא״ת והרי כתי ,לא תגזול ,וי״ל בלאו יתירי .וכן
בגמ׳ חמדן לא יהיב דמי ,חמסן יהיב דמיוהוא מדרבנן .והא דכתיב מחמם אחיך יעקב ,דברי קבלה הם .הקשה
ר״ת למה כתיב במשנה תורה לא תתאוה ,וכאן כתיבלא תחמוד ,ובמשגה תורה שורוושדהו ,וכאן שורו ולא
שדהו .ותי׳ לא תחמוד לאינשי בלא דמי ,ולא תתאוה אפילו בדמי .ושורו דכתיב כאן שדהו בכלל .כדאמר ר׳
לכתוב בית רעך
יוסי מימי לא קריתי לאשתי אשתי ולשורי שורי ,כ״א לאשתי ביתי ולשורי שדי(.וקש ,א״כ
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תורה שבעל פה
[שצז] לא תחמוד ,יכול לא יתאוה על בתו
ליטלה ,ת״ל אשת רעך מה אשת רעך שהיא
אסורה לך אף כל דבר שאסור לך .אי מה אשת
רעך שחייבין עליה מיתת בית דין ,אף אין
לי אלא דבר שחייבין עליו מיתת בית דין ,ת״ל
ביתו ושדהו ו) ,או מה אלו מיוחדין שנקנין בכסף
ובשטר ובחזקה ,אף אין לי אלא דבר שנקנה
בכסף ובשטר ובחזקה ,ת״ל עבדו ואמתו .או מה
אלו מיוחדין דברים שהן כקרקע אף אין לי אלא
דבר שהוא כקרקע ,ת״ל שורו וחמורו .או מה
אלו מיוחדין ששמירתן עליך ,אף אין לי אלא
דבר ששמירתו עליך ,מניין לא יתאוה למקלו ולא
יתארה למנעלו ולא יתארה לפונדתו ת״ל וכל

אשר לרעך .יכול לא יאמר לואי עיני כעינו
לואי שערי כשערו ,ת״ל שורו וחמורו עבדו
ואמתו ביתו ושדהו ,מה אלו מיוחדין דברים
שאפשר להן לבוא תחת ידיך וחבירך הסירן,
אף אין לי אלא דבר שאפשר לו לבוא תחת
ידיך וחבירך חסירן.
(מכילתא דרשב״י)

[שצח] לא תחמוד ,רבי אומר כתוב אחד
אומר לא תחמוד וכתוב אחד אומר לא
תתאוהז) ,כיצד יתקיימו שני מקראות הללו,
הרי זה אזהרה לעוקף אחר הנואף.
(מכילתא)

ו) דברים ה ,יח .ז) שם שם.
ולא צריך למכתב אשת רעך) .וי״ל דשמא כשנאמרו האחרונות היה להם שדות שכבר כבשו ארץ עוג וסיחון ,ולכך הוסיף
משה להם ושדהו ,אבל בדברות הראשונות לא היה להם שדות עדיין ,ע״כ .ובמנח״י :אבל בדברות אחרונות שהיו
קרובים ליכנס לארץ ולהיות להם שדות הזכיר בהם שדה .כפר״מ מקוצי .לןשצז]־] לעיל שצו :יצא שאתה חומד
בתו בו׳ ושם המיעוט שליתא על זה לא תחמוד משום שאפשר לה לבוא ברשותו שלא ברצון אביה .ובמפרשים
שזה רק כשהיא נערה ובוגרת שיצאת מרשות אביו־" אבל קטנה לא .ולפי הדרש במכדרשב״י כאן ,אף כל דבר
שאסור לך כו׳ ,י״ל שאין חילוק .וצ״ב מה ס״ד יכול לא יתאוה כו׳ הרי הוא מצווה בפו״ר ואיש דרכו לכבש
כו׳ (יבמות סה ):וכן מחויב להשיא את בנו בקדושין ל :מקרא וקחו לבניכם נשים כר .וי״ל דסד״א שמותר רק
באופן שמרוצים ,אבל אם אינם מרוצים והוא מרבה עליהם רעים ומפציר בם ועושה הרבה השתדלות לפתותם
סד״א שגם זה הוי בכלל לא תחמוד קמ״ל דלא .וצ״ע בלשון הרלב״ג :לא תחמוד בית ריעך ר״ל אשתו וטפו.
מה נתכוון בהמלה טפו ,הרי מבואר במכילתא יצא שאתה חומד בתו לבנך ,וצ״ל^כג״ל שמדבר בקטנה ,וצריך
ביאור באיזה אופן קמיירי .והמפרשים לא הזכירו דבר זה .וראיתי למחבר מפורסם ’שנתקשה מהו ההיתר בענין
שדובים שחומדים לקחת לכלה את בת פלוני או לחתן את בן פלוני ולמד ,אין בזה איסור לא תחמוד .ותי׳ משום
שאין האב יכול לעכב ,ולא ידע שהדבר מפורש במכילתא במקומו .ובאיפת צדק גורס במכילתא :יכול שאתה
חומד בתו כר וזה מ״ם וצ״ל :יצא שאתה כר ,כמו שהרגיש בזה במ״ע — .הלמוד לומר שורו וחמורו ,בהערות
למכדרשב״י נדפסה הערה זו :כתב ע״ז הרב מו״ה ארי׳ מרדכי אבדק״ק ראדין וז״ל :ותמוה לכאורה דמאי קאמר
!▼מתחלה אין לי אלא דבר שנקנה בכסף שו״ח ת״ל עבדו ואמתו דמשמע אף דברים שאין נקנין בכשו״ח והרי קיי״ל
קידושין כ״ב ע״ב דעבד כנעני הוי כקרקע לענין קנין כשו״ח ,גם אי אין נקנין בכשו״ח אמאי אמר אח״ז דהן
כקרקע ,לכן נלענ״ד להפוך הגי׳ וצ״ל אי מה אלו מיוחדים שהן בקרקע אף אין לי אלא דבר שהוא בקרקע,
ת״ל עבדו ואמתו ,אי מה אלו מיוחדין שנקנו בכשו״ח אף אין אלא דבר שנקנה בכשו״ח ת״ל שורו וחמורו.
ובזה יבואו דברי המכילתא על מכונם כהלכה ,עכ״ל .והנה אף שדבר חכמה דבר הרב נ״י מ״מ קשה לי להגיה
הגהה גדולה כזו דאינו מובן האיך נכשל הסופר בטעות כזו .וע״כ נראה ליישב הגי׳ שלפנינו דכוונת המכילתא
דביתו ושדהו אין נקנין רק בכושו״ח ולא במשיכה והגבהה משא״ב בעבד שנקנה גם במשיכה ולר״ש גם בהגבהה
[שצח] במ״ע?גי׳ הילקוט כתוב א׳ אומר וכר לא תתאוה כיצד
כמטלטלין כדאיתא בקדושין שם ולקמן כ״אב״ז ,ע״כ.
יתקיימו וכר לעוקף מאחר המנאף והאריך הזי״ג בזה המאמר וגמר אומר למחקו ולהוסיפו לעיל גבי לא תנאף
(וכן הגיה הא״צ עיין לעיל אות י״ג) כו׳ והא״צ הגיה ג״כ כגי׳ הזי״ג אלא שהרכיב ב׳ המאמרים לאחד וג׳
לא תחמד ר״א כתוב אחד אומר וכו׳ כיצד וכו׳ לחייב על התאוה וכו׳ ולומר לך שאם יתאוה סופו וכר (גם
סרס המאמרים כמו שרמזתי לעיל אות י״ט) אמנם דעתי אינה נוחה בהגהות אלו לפי שנוסחת הילקוט שמעוני ג״כ
כנוסחתינו ועוד שאינני רואה מה שהטעה את הסופר ואיך ולמה נפלה בו הטעות ,על כן לבי אומר שנוסחא
שלפנינו עיקר כר ומה שכתב הזי״ג וגירסא זו קשה לישבה שאיך נלמוד מלא תתאוה אזהרה לעוקף שהרי לא
תתאוה גבי בית כתוב ,לדעתי יפה דרשו לא תתאוה אזהרה לעוקף אחר שאפרש מהו עוקף אחר מנאף ,והנה
פרש״י בשבועות שם ופי׳ הערוך ערך עקב א׳ לא יספיקו לכל מעיין בדבר ,אמנם מ״ש הערוך בערך עקב ב׳
הוא נראה עיקר וז״ל :מאי עקובה מדם אר״א שהיו עוקבין להרוג נפשות פי׳ מערימין ועוקב אחר מנאף נראה
כענין זה עכ״ל .פירוש לפירושו שגורם בעקבה ובערמה שינאף את אשתו כדי לבא עליו בעקיפין לקחת את ביתו
ואת שדהו וכל אשר לו ,הפך מעגין הכתוב לא ישא פגי כל כפר ולא יאבה כי תרבה שחד ,ומעתה דרשת
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[שצט] לא תחמוד ,אמר ר׳ הונא משביעין
אותו שבועה שאינו ברשותו (המפקיד אצל
הבירו והנפקד אינו רוצה לישבע שבועת שומרים
שלא פשע בה אלא רוצה לשלם ,חיישינן שמא
עיניו נתן בה ,ומשביעין אותו שאינו ברשותו).
נימא מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא,
(אס נימא דהשיד אממונא חשיד אשבועתא) התם
נמי מורה ואמר דמי קא יהיבנא ליה (לא חשיד
אממונא דמורי היתרא) .אמר ליה ר׳ אהא מדיפתי
לרבינא והא קא עבר על לאו דלא תחמוד (מה
לי חשוד על לא תחמוד ,מה לי השוד על לא
תגזול ,נימא מיגו דחשיד עליה חשיד אשבועתא),
לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו.
(בבא מציעא ה):

[ת] לא תחמוד ,אמר רבא מדת הרחמים
יש לה ארבעה דברים (מאין בא ,ולאן הולך,
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ומה עתיד להיות ,ומי הוא דיינו) .ואף השטן יש לו
ארבעה דברים .כל הנותן ארבעה דברים על לבו
הרי זה חוטא ,העושר ,והאשה ,ויצר הרע ,והריב
ובו׳ .איבעיא להו ,ממון פלוני לי ,אשה כאשת
פלוני כר .ת״ש ושמעינהו לכלהו ,לא תחמוד,
אפילו ממין פלוני לי ,האי ממון פלוני לי ,גנבא
ליסטים הוא ,אלא ממון לי כפלוני ,ודאי אסור
מבעיא אנפשיה ,אלא לולי יהיב לי פלוני ממונית
בידי ,דהא קא המד .אשה כאשת פלוני ,הא
כבר הרהר בה ,אבל בת פלוני ודאי מותר ,לא
צריבא ,דאי אמר איקדשית ,ואמרה לא.
(מסכת בלה רבתי פ״ו—א)

[תא] לא תחמוד ,אמר רבי הונא מציגו
שלא גלו ישראל מארצם עד שעברו על
הפסוק וחמדו שדות וגזלו בתים ונשאו ח).
(פסיקתא רבתי פכ״ד)

ת) מיכה ב ,ב.

ז

זזז״ל הכי היא שבדברות בפ׳ יהרו כתיב לא תהמר אשת רעך ועבדו ואמתו וגו׳ א״כ קרא כמשמעו שהתורה צותד,
לראובן שלא יחמד כל מה שהוא לשמעון ,אמנם בדברות שבואתחנן חלקתם התורה ולא תהמר אשת רעך ולא
תהאוה בית רעך שדהו וגו׳ משמע לד,ו דלשנים צותה תורה לאחד אמרה לא תחמד אשת רעך ,כלומר שראובן
לא יחמוד אשת שמעון ,ולשני אמרה ולא תתאוה וגו׳ כלומר ולשמעון צותה שלא יתאוה לביתו ושדהו של
ראובן ויעקיף עליו שיחמד את אשתו כדי שיקח את כל אלה ממנו ,כנ״ל בפי׳ הענין וגם סדור המאמרים עולה
יפה עפ״י סדר המקראות .ומה שהכריחם לדרשה זו נ״ל כדי שיהיה כל הדיבור לא תחמד ולא תתאוה כנגד כבד
את אביך כנ״ל .ע״כ .רפד ,כוון כי בספר והזהיר כאן גורס :אזהרה לעוקף המנאף .ובפי׳ ענפי יהודה שם מפרש
ג״כ באופן זה ע״פ לשון התו״ב קדושים פ״ג ואת עוקף עדיו ונוטלה ,לבוא בעקיפין על המנאף ולוקח ביתו להשיב
אפו המת גבר .ובפי׳ זה ינחמנו מביא ג״כ פירוש לגירסא זו עיי״ש .וראה לעיל אות שמה .בספר חסידים מק״ג
דף מג .לא תחמד כתיב בלא וי״ו ,לא תחמד אשת ריעך ,שתיפה את פניך כדי שתחמוד אותך ,ולא תהא
מחמד לאשת ריעך לא תגרום שחבירך יחמוד אשת ריעך לא השבח אשה יפה שמא יגרור אחריה ולא תהנה מזיו
<שצט> .בתום׳ כאן וכן בסנהדרין כה .ד״ה מעיקרא בתי׳
אשה יפה בין פנויה בין אשת איש ותהנה מזיו השכינה.
הראשון בלא דמי משמע להו שכן הוא האמת ,וכ״כ רבינו שמשון בספר הכריתות שער ג׳ סי׳ קמד .וראה תום׳
ב״ק ל׳ ע״ב ד״ה וחכ״א וב״מ ע״ב ד״ה שטר ובכס״מ פ״י מהל׳ עדות וחו״ם סי׳ ל״ד סי״ג וסי׳ שנ״ט ס״י
ובאחרונים שם .ובגמ״י ב״מ כאן מביא שתי השיטות .ובשטמ״ק^ כאן :לא תחמד לאינשי בלא דמי משמע להו,
הקשו בתוס׳ תיפוק ליה מלא תגזול ,ויש לתרץ דתרי גווני גזלן חד כמו ויגזול את החנית דנוטל בחזקה,
וחד דמשתדל עם בעליו עד שיתנו לו ,ודכותה תרי גווני חמסן ,חד שחצוף לקחת מיד הבעלים ונותן דמים אע״פ
שלא אמר רוצה אני ,וחד שמשתדל עם חבירו עד שיאמר רוצה אני וזה החמסן שהוסיפו עליהן וחמסן דהכא
להא דמי .ובסמךג_ לאוין קנח :כתיב בי׳ הדברות לא תחמוד וכתוב שם עוד לא תתאוה והכל אחד ,ותניא
במכילתא "לא החמוד יכול אפילו בדברים ,ת״ל לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך עד שיעשה מעשה .ובב״מ
גרסינן דאמר ר׳ הונא שומר שאמר הרינימשלם ואיני נשבע משביעין אותו שבועה שאינו ברשותו ,ומקשה היך
ישבע והלא חשוד הוא לעבור על לא תחמוד ,ומתרץ לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע ,פי׳ רביגו משה והר׳
אליעזר ממיץ ואינו חשוד על לא תחמוד לפי דעתו ואעפ״י שעיקר לא תחמוד בדמים ,לפירוש זה משמע אפילו
נתן לו דמים יקרים הרי זה עובר בלא תחמוד ,וקשה לפירוש זה שהרי בפ׳ זה בורר אומר דחמסן שנותן דמי
אינו פסול אלא מדברי סופרים ,ויש לפרשבלא דמי משמע להו ובך הוא האמת .וראה בפי׳ מגלת ספר ולעיל שצו.
ובםפר_יראים סי׳ קט״ו :חומד נקרא שחומד דבר חברו ולוקחו בעל כרחו ונותן דמים או בעקיפין בא עליו שלא
כדין ,אבל חומד במחשבה בלא מעשה אינו עובר בלא תחמוד ,דתניא במכילתא כו׳ עד שעושה מעשה .והיינו חמסן
דאמריגן בב״ק סב .חמסן יהיב דמי שאונס חבירו ונותן לו דמים על חפץ ,ועל אונם כזה מקשיגן בב״ק פ״א
ה :הא קא עבר בלא תחמוד ומתרץ לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו ,ואינו כי אם בדמים אלמא חומד
ולוקח בעל כרחו של חבירו ונותן דמים נקרא חומד ,ועליו נאמר לא תחמוד וכתיב לא תתאוה פי׳ אחד לאלו
[תא] ראה לקמן
ב׳ לאוין ושנה עליו הכתוב לעבור עליו בב׳ לאוין ,ע״כ[ .ת] צ״ב ויש לפרש עפמ״ש לעיל שצז,
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[תב] לא תחמוד ,הרי כאן דיבור אחד .לא
תחמוד אשת רעך ,הרי כאן דיבור אחד.
ובספרים המדוייקים הם מופלגים( .מדרש אגדה)

[תג] לא תחמוד ...וכל אשר לרעך,

יש

לך מי שהוא חומד את כל הדברים האלו ,אלא
מתוך שהוא בא על אשת חברו ויולדת בן זכר
בעלה סבור שהוא בנו נמצא מוריש לו ביתו
ושדהו ועבדו ואמתו שורו וחמורו וכל אשר לרעך.
(מכילתא דרשב״י)
חי) שמות כא ,כוו.
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[תד] ושורו ,וכי יגח שורת־) ,אין לי אלא שור
מנין לעשות כל הבהמה כשור ,הריני דן
נאמר כאן שור ,ונאמר להלן שור ,מה שור האמור
בסיני עשה בו כל בהמה כשור ,אף שור האמור
כאן דין הוא שנעשה כל בהמה כשור( .מכילתא)
[תה] לא תחמוד ,השמיעם עשרת הדברות
שהם גופי תורה ועיקר המצות ,וחתם בדבור
לא תחמוד שכולם תלוים בו ,לרמוז כי כל המקיים
מצוה זו כאלו קיים כל התורה כולה( .מדרש)

ץוצרר1תכמ&

[תב] במנחת שי :לא תוזמד אשת ,בספרים מדוייקים יש כאן פרשה סתומה וכ״כ המאירי ,וכן נמצא
אות תיט—כ.
בספר הרמ״ה ז״ל ובמצריים וירושלמיים ובכל ארץ הצבי ובארץ המזרח ותוגרמה ,ובדפוס מדויק מפורטוגל כלם
עושים שבע פרשיות סתומות בעשרת הדברות ,מכבד את אביך והלאה ,ושנים מהן לא תחמד בית ,לא תחמד
אשת כו׳ .וא״ת כתב שכן מצא ברמב״ם כ״י שהיה למהר״ז הלוי ז״ל וברמב״ם של דפוס שהוגה במצרים עכ״ל.
אולי זהו שנתן מקום לטעות ולומר שלא תחמד בית רעך דבור תשיעי והדיבור העשירי לא תחמד אשת רעך
כמ״ש אבן עזרא ון׳ שועיב בשם אחרים ,והם אומרים שאנכי אינו מעשרת הדברים או שאנכי ולא יהיה לך
דבור א׳ וסמכו דעתם ג״כ לראותם כי בפסוק אנכי במקצת טפרים יש טעמים כפולים כמו שיש בדבורים אחרים
שהם יותר מפסוק א׳ .וכתבו עליהם הראב״ע ון׳ שועיב שנשחת טעמם ,ואת כלם ישא רוח ,והאמת כקבלת רז״ל
שהם חושבים שני דבורים אנכי ולא יהיה לך כמו שאמרו רז״ל מפי הגבורה שמענום ,ע״כ .ולפנינו במדרש
אגדה מקור לשיטה זו ,וכן מוכח מלשון הספרי סי׳ קא .ראה שם בביאור מדברי הבה״ג ורמב״ן ושם אות
קב ,קג .ולשיטה זו אנכי ולא יהיה לך נחשב כדיבור אחד .ולא תעשה לך נחשב ללאו ,וכן מביא פילון .או
כשיטה הנ״ל ששני לא תחמד נחשבים לשני לאוין .ומ״ש  :בספרים המדוייקים הם מופלגים ,מובא שבכתבי יד
שיצאו מבית המדרש של בן־אשר מסומן בין שני לא החמד ריוח קטן דומה כמעט לזה של פרשה סתומה.
ומ״ש במנחת שי מענין הנגינות בחזקוגי כאן :יש ברוב הדברות שתי נגינות ללמד שבעצרת שהוא דוגמא מתן
תורה ומתרגמיגן הדברות קורין כל דברת לא יהיה לך וכל דברת זכור בנגינות הגדולות לעשות כל אחת
מהן פסוק אחד שכל אחד מהן דברה אחת לעצמה ודברות לא תרצח לא תנאף לא תגנוב לא תענה קורין
בנגינות הקטנות לעשות ד׳ פסוקים שהם ד׳ דברות .אבל בחדש שבט כשקורין בפרשת יתרו כשאר שבתות
השנה קורץ לא יהיה לך וזכור בנגינות הקטנות לעשות מכל אחת מהן ד׳ פסוקים ודברות לא תרצח לא
תנאף לא תגנוב לא תענה קורץ בנגינות הגדולות לעשותן פסוק אחד ,לפי שלא מציגו בכל המקרא פסוק
משתי תיבות חוץ מאלו ובשבועות דוקא כמו שפי׳ למ עלה גם בדברות אנכי ולא יהיה לך יש נגינה גדולה
לעשותן שתיהן פסוק אחד לזכרון שבדבור אחד נאמרו כיצד בתיבת אנכי פשטא ובתיבת אלהיך זקף קטן ובתיבת
הוצאתיך תלשא ובתיבת מארץ מצרים קדמא ואזלא ובתיבת עבדים רביע ,ע״כ .וראה במילואים ובביאור הלכה בש״ע או״ח סי׳
[תה] מובא בבית המדרש ח״ו בשם מדרש מלך משיח .ורעיון
[תג] כ״ה בפסיקתא חדתא ביהמ״ד ח״ו.
תצד.
זה נמצא אצל פילון באריכות כדרכו .ובזהר ח״ג עח :מלה בתראה דעשר אמירן דאורייתא לא תחמד אשת רעך
בגין דהאי כללא דכלהו ומאן דחמיד אתתא אחרא כאלו עבר על אורייתא כלה כו׳ .וראה מנורת המאור ח״ג
דף תקלז .בכד הקמח ערך חמדה :יתכן לומר כי לבונה כו׳ קבעתו תורה אחרון ,כדי להקיש אחרון לראשון ,שניהם
מצות תלויות במחשבת הלב זו מצות עשה וזו מצות ל"ת והיא אחרונה כדי ללמד דעת את העם ,כי מי שהוא
מקיים לא תחמוד הנה הוא מקיים מצות אנכי,ואם עובר וחומד הרי הואמבטל אנכי ,כי כיון שהוא חומד נראה
שאין בטחונו בטחון גמור במי שאמראנכי שאם כן לא היה חומד כלל ,ע״ב .ובאע״ז כאן :לא תחמוד ,אנשים
רבים יתמהו על זאת המצוד" איך יהי׳ אדם שלא יחמוד דבר יפה בלבו כל מה שהוא נחמד למראה עיניו ,ועתה
אתן לך משל ,דע כי איש כפרי שיש לו דעת נכונה והוא ראה בת מלך שהיא יפה לא יחמוד אותה בלבו
שישכב עמה ,כי ידע כי זה לא יתכן ,ואל תחשוב זה הכפרי שהוא כאחד מן המשוגעים שיתאוה שיהיו לו כגפים
לעוף השמים ,ולא יתכן להיות כאשר אין אדם מתאוה לשכוב עם אמו אע״פ שהיא יפה ,כי הרגילוהו מנעוריו
ממון לא ימצאנו אדם בעבור חכמתו
לדעת שהיא אסורה לו ,ככה כל משכיל צריך שידע כי אשה יפה או
ודעתו ,רק כאשר חלק לו השם ,ואמר קהלת (לאשר) [ולאדם שלא עמל בו] יתננו חלקו ,ואמרו חכמים בני חיי
ומזוני לאו בזכוהא תליא מלתא אלא במזלא ,ובעבור זה המשכיל לא יתאוה ולא יחמוד ,ואחר שידע שאשת רעהו
אסרה השם לו יותר היא נשגבה בעיניו מבת מלך בלב הכפרי על כן הוא ישמח בחלקו ולא ישים אל לבו
לחמוד ולהתאוות דבר שאינו שלו ,כי ידע שהשם לא רצה לתת לו ,לא יוכל לקחת בכח ובמחשבותיו ובתחבולותיו,
עד כן יבטח בבוראו שיכלכלנו ויעשה הטוב בעיניו ,ע״כ .וראה בהכתב והקבלה שהוסיף ביאור בעגין זה .ובגנזי
תורה שלמה  -טז יתרו ב כשר ,מנחם מנדל בן יצחק פרץ עמוד מס (127הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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[תו] לא תחמוד בית רעך ,תורת אלהים
חמוד בלבך כי טוב סחרה מסחר כסף.
(מעשים על עשרת הדברות)

[<! לא תחמוד בית רעך ,כל מי שחומד
מה שאינו ראוי לו ,מה שמבקש אין נותנין
לו ,ומה שבידו נוטלין ממנו ,שכן מצינו בנחש
■הקדמוני נתן עיניו בחוה ולא היתר ,ראויה לו,
מה שביקש לא ניתן לו ומה שבידו נטלו ממנו,
שנאמר ט) ויאמר ה״א אל הנחש וגו׳ על גחונך
תלך וגו׳( .מעשים על עשרת הדברות)
[תז] אנכי ...לרעך ,את מוצא תרי״ג
אותיות יש מן אנכי עד אשר לרעך ,כנגד
תרי״ג מצות ,וז׳ יתירות כנגד ז׳ ימי בראשית,
ללמדך שכל העולם לא נברא אלא בזכות התורה.
(במדבר רבה פי״ג—טז)

[תח] אנכי ...לא תחמוד ,רבי יקום ורבי
יהודה ,רבי יקום אומר העובר על לא תחמוד
כאילו עובר על עשרת הדברות ,לא תחמוד אנכי.
רבי אבין הוה קרי עוד העוזבת אלוף נעוריה
ואת ברית אלהיה שכחה י) ,לא תזלמוד ולא יהיה
לך ,תני חזקיה והיה מקול זנותה ותחנף את הארץ
ותנאף את האבן ואת העץ כ) ,לא תחמוד ולא
תשא עליה הכתוב אומר והשביע הכהן את האשד,

שבעל

פה

בשבועת האלה ל) .לא תחמוד זכור אמר רבי
תנחומא הרי שזינתה בתו של כהן (גדול) וילדה
בן וגידלה אותו עמד והקריב על גבי המזבח נמצא
מחלל את השבת שאין זר מקריב .לא תחמוד כבד,
גיים [איש] מן הגודר [עיר] ולוקים מן סוסיתה,
והיו מתגנבים אלו בנשותיהם של אילו ואילו
בנשותיהם של אילו ,לימים נפלה קטטה ביניהם
זה הרג את אביו וסבור שאינו אביו .לא תחמוד
לא תרצח סוף שאשתו עושה לו כשפים ורוצחתו.
לא תחמוד לא תנאף ,תני חזקיה והיה מקול
זנותה וגו׳ ל) .לא תחמוד לא תגנוב ,עליו הכתוב
אומר מים גנובים ימתקו מ) .לא תחמוד לא
תענה ,הרי שיודע עדות לאביו ,סבור שאינו
אביו והוא אביו ,נמצא מעיד על אביו עדות
שיקרא .לא תחמוד כמשמעו .ר׳ יהודה אומר
העובר על לא תחמוד עובר על שבעה לאוין
שיש כאן ,לא יהיה לך ,לא תשא ,לא תרצח,
לא תנאף ,לא תגנוב ,לא תענה ולא תחמוד.
(פסיקתא רבתי פכ׳׳א)

[תט] אנכי ...לא תחמוד ,כיצד נתנו עשרת
הדברות ,ה׳ על לוח זה וה׳ על לוח זה.
כתיב אנכי ה׳ אלהיך וכנגדו לא תרצח ,מגיד
הכתוב שכל מי ששופך דם ,מעלה עליו הכתוב

ט) בראשית ג ,יד .י) משלי ב ,יז .כ) ירמיה ג ,מ .ל) במדבר ה ,כא .מ) משלי ט ,יז.
שכטר ח״א דף קצז .וכ״ה דף רד :אמר רבן יוחנן בן זכאי חמשה בתי דינין יש בגיהנם וכולן ראה אותן ישעיה
בן אמוץ ,נכנם לבית ראשון וראה בני אדם שהן אוחזין מים וממלאין ומשליכין לתוך הבאר והבאר אינה מתמלאת
ובני אדם אינן עזובין ,אמר לפניו מלך מלכי המלכים ברוך הוא ,גלי רזין פרש לי את החזון הזה השיב רוח
הקדש ואמר לו אלו בני אדם שהיו באותו העולם אוכלים ושותים [וחומדים] שדות החמודות וכרמים ונעימות עולם ועוברין
[תו] בזהר ח״ב צג :לא תחמד ,לא פסיק
על מה שכתוב בתורה שנאמר לא תחמוד בית רעיך עכשיו הן נדוגין.
טעמא כלל ,ואי תימא אפילו חמודא דאורייתא אסור כיון דלא פסקה ,ת״ח בכלהו עבדת אורייתא כלל ובהאי עבדת
סרט ,בית רעך שדהו ועבדו וגו׳ בכל מילי דעלמא ,אבל אורייתא איהי חמודת תדיר שעשועים גנזי דחיי ארכא דיומין
בעלמא דין ובעלמא דאתי ,ע״כ .וברב״ח יתרו כ ,יד .ואמנם מצינו חמדה שהיא מותרת והיא חמדת התורה והמצות
וכמו שאמרו רז״ל קנאת סופרים תרבה חכמה ,והחמדה והקנאה הזאת היא מותרת ויש לאדם שכר עליה ,ע״כ.
[תז] ראה
[תו־] מובא ברבינו בתיי לעיל אות שצד ,בשם מדרש וראה סוטה ט.
ונראה שמקורו מזהר הנ״ל.
[תח] ראה לקמן תכד .בהערות מ״ע :בתו לאו דוקא וכה״ג לאו דוקא .ובז״א הגיה שאין זר
במילואים כאן.
וחלל מקריב .וכוונו להגי׳ במדרש הגדול אשתו של כהן שאין זר מקריב וכ״ה בילקוט המכירי משלי א .ויש להעיר
בלשון הפס״ר לא תחמוד לא תנאף תני חזקיה כר .במדרש במד״ר לקמן תכד :על לא תנאף דבר שהוא מפורש
שהוא נואף ,ובמדרש הגדול הגי׳ לא תחמד לא תנאף דהיא גופה .וכן יש לתקן בפס״ר .בכד הקמח ערך חמדה :
קבעתו התורה (לא החמד) עשירי ,בלומר אחרון מפני שהוא שקול כנגד כל הדברות שכל מי שלא נזהר מן
החמדה לסוף הוא נכשל ועובר על כולם כו׳ ע״כ .וכן דרשו רז״ל מעשה באדם אחד שהמד בלבו אשת איש שהלך
בעלה למדינת הים והיא לא היתה רוצה בו ,מה עשה ,חפר את ביתה בליל שבת הרי שעבר על זכור ,בא
ושכב עמה עבר על לא תנאף ,עמד והרגה עבר על לא תרצח ,לקח כל נכסיה עבר על לא תגנוב ,תבעוהו לדין
ונשבע עבר על לא השא ,היה מתיירא שמא יהרגוהו הלך ונשתמד ועבר על לא יהיה לך ,הרי שחמדת אשת איש
[תט] בהערות הורביץ  :ה׳ על וכו׳ ,מכדרשב״י ,ירושלמי שקלים מ״ט
מביאתו לעבור על הדברות כולן ,ע״ב.
ע״ד ,סוטה כ״ב ע״ד .שמ״ר פמ״ז ס״ו (ושם פלוגתא דר׳ יהודהור׳ נחמיה),שהש״ר פ״ה פסוק י״ד ,תגחומא
עקב ס״ט ,תנחומא בובר כי השא ס״כ ,פס״ר פכ״א דף ק״ז ,פ״ז והזהיר לא ,ועיין מכילתא יתרו פ״ג ד״ה ויוצא משה
תורה שלמה  -טז יתרו ב כשר ,מנחם מנדל בן יצחק פרץ עמוד מס (128הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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שאלות ותשינירץ ׳ ■'אימן■ רנה'דנו
סיב וכפי מה שדחה נ $שהיא מ>מיז צמיואנין  0Hr>iהמילית
אס לא יש שם ראיה ואני כעולי אותי שאייל שלשון הטור ול

קפ

שעל’®תייו׳ן הל יש להקשות למש לא כתב האמנם' נהימת

ולבירה דגרין שיאמר תנה אני והתירו ■ן הל אין הצפון שיכנו

< .בפמ 1לשון ה$שיוה מוכיח כדברי סיב מוי0%ל 0זלהכי
נקטינן דאין טוענין <נלע*י לתת סעס ניני ולא יקאה־־לנו

אשל •על כן המחוור הואס״ש הרב? ןראיתי  pypppהיג
מהקשרם לעס לא ביארו לא האתצסולא לה שאס משר.זה
מ/רעא שהקידושין נסצין דועיאדעכר ר ילין מילל ת ובחמת

<מ’& ה5אש זל נדף קמי׳ד ע’ר מסבת מניעא ימילתאידלא
לא סעיכיכן ליתמי אע״ג לאי מעין אנוהון נאמן
שכיח

"שהוא דקדוק נבון וראוי למי שאמרו ומיה• א מר
הטעם תנתב ה״ה רמס שלא הפקיעו חול ,קידושי .האיש כמו
באשה מפני שהאיש יכול לגרשה בעל כרת? נראה לע״ר ימ:ה
השעם ג׳ב ?לדל"; £הני מסירת מולעא רלא פל<ג רבנן ומיה
לא הוזכרו בקידושין דין מורעאלא הרימנס זלאיז״ה זל ומיהו

מס סהקשס סיב מהושדס ראמאי אין סזעני; לתזאס יזל

זנ"בהתוס׳שסהכחנמי נני אומן כיון דאערי שנא לידו
 .בתולת אומנות ה״ל כעדי שקלון וכיון ריהיב  >0מפקיגן מיתתי
זס״ה מור זה שתופס הכלי רלא עריפי מיתמן והדין יין אמת

אני ונכי

— ----------גרנמ-כרב מהלישבם הנלע*ו כתנאי _________
:סיעץ רצה ראיה! מ’ש הרב מהרסן זל כת א רן לח  ,קידושין ,מאחז כמ׳ש כן הרב מהריק נספרו הקבר כ׳ מ" כ '&L
ע*ר מס שהארין להקפות על לכלי
קיק ר^ו שאלה יאונן קיה < ipw/לעשות איקי׳ת
.־?רב העגיל זל ואני בעוני’ לא לאיתי קושיא כלל שמ״ש ה" ה
נקזיות טנזיירות הנקרא לזוכראדו
בעיקר הרי ן ספק מקודשת ק/י לערן

׳פאתה׳ מצהמזנת רגליו הס ולדעת ה1אכי קיכא שאתי
!חנה אני שהמקיז קיי^אינו עוכר נלאו יצא תחמוד זליעת

•בלתבס לעוצם עובי בלאן וצא .תחת; י צא תכעיא הינא שלא

בלעז והוגד צו מפי סוחרים שבאו ממה שבמקום פלוני הס
נמכרות ביוקר גרול ומי שיוליך החורת( מהם שם ישתכי
בתכייתס שנר גדול ולכן חשב לעשות מכס קן גרול ודבר עם

#תר דובה אני אלא אל־ אמר •ירוכז אני אעפ? סהמקח קייס
לעולם •עובר בלאו כיוףשלח היתס העכירה מיעת המוכר

אנשים בקיאים כמעשה אריגתם ונתן להם מעית שיתעסקו
נעלאנתו אשר ח!שכ לעשות ואח׳בנאו סוסיי' אחרים ואמין

ומיגונו המוחל׳ נדרך כצ־הנל(;יים יזה'עיקר'נ!1נין לנרי ה*ס
אבל לענין קיוס המקחלאירכר ה״ס אס ברין ־שיאמר יובס אני

לו שגס באותו מקים ירדו האיילות ירידה ביוצס כאופן שאם
יתעסק כעפייתס יתמסק ולא ירויחכהם כמו שחשב זלנן

כמו שנראה מדברי היאפי וב״ב־ה״ס ולקיום המקח ברין
סיאמי רובה אני לדעת גלאנך וכיון סהמקת קייס אינן

חשב שלא  pjpiאותם ושואל המעות שנתן לפיעליס שהית
־נתינה בטעות ואין כמעשיו כלום והפועלים טיעניסעל דעת

פ1כי בלאודצא תיימור ונזה אין מק01למ’ם •הלב תהרשן זל

לעשות מלאכה קבלנו מידן המעיק ולא לשוב לקחתם מידנו

0ט 7שנס הרענס לימת^קכל  00סזכלימן •ראינו כן־^אכמ״ש

 Qjתה ■שהקפה לרעת הי־מכס מההיא י דהנונצן לא קשה
לעיר כי השואל ששאלמה׳כין גזלןלחמסן היש דעתו שסם
!$ין לענין דלא<0ע«ל»< 1ש» <ת'יבין'להחז!ר מס שלקחן

הדין עס עי
ז*ע1וכד,

נפי ס %מלשון השאלה לא היה קנין ביניהם כלל

אצא < pwלכד וכיון שכן הלנת רווחת ימעזק
אינן קונזא קנץ גמור זינוצין לחוור אלא שמקנל מי ספדע

ותירק
ולכן א<ןר שאם נתןידמינז׳המעבס קיי 6לימת
אמתין להתסדאמר י’ה שהמקת קייס מירי שאתי ־רונה
אני סכומה סנתתה לדברי הלוקת ולא ערער לבסוף אכל אין

משוא דאתי לוקח לידי  firpoשיאמר לו כ5ןונר נשרפו חט־ן
בעליה וזאת הגזרה שייבא נסי כנ״ל שאתר שסיימו סלאכתס

$וין שיאתר כע? חנה אני במ״ש הלב• ביו״מסימן לס

יהיו האיררות מונחות כרשות הפועלים ואס אפול נהם ילקה

מכייסבד״א בא ג®־ שהר י סח ח»8ן רעת*ש נפח י תה׳ גולה

צא יחוסו להשתדל כהנלתם וזה ניאה מכותר ואגב .אןרחי.ן
נעיגא למימר מילתא רחידושא שראיתי כיכרי התיס׳פ' הוככ

א}

מס אדקדק על וכדי ס״ס ול על מ״ס סרמנס ל אס'

* שאמש? שנתר־נה-צקרא'חא0ן לא קשה ולא תירי רליעק

■דהטעם שעקרו ח?ל קנין ■המעות שהוא קנקגמול מן התורה

לס שמע עינה משנע נעישה חליפין שהקש' דא״ב סיגא סקנ'
להאי חפשה שיאמר סמני
ניחוש
מענו בקלן סורר

ה5עק 0תיי מיני חאשן נינה• חד רמתינה לנטף וחד דאינו
מתג^ס למולס ומ’ש פ? מס/מכירס סיירי כחמהן שנתרבה
מס שהקפה על ה״ה
נם
לכפוף על האזאן שאמרתי לעיל

נשלפו חיסן בעליה ותירנו שם רניון שלא קבל המוכר המעות
טרח ומניל פן יסרב הלוקח ציחן לו המכות עכ׳לנקס? מה<&

לה’ש לא מס'נולה'לקנה הדני כרמים כמו שקונה כפנוי

שאס לא היה קלן כרכר שהרשות ביר ראובן ל״וור ולתבוע

יא"טמה־קונרך ה^מנס זל פי מהלכות מכירה לתת מעס צמה

מעותיומירהפןעליס זזה נראה נדור לעי ועור אני עיבר
ואומר סאפ?היה קנין כדבי כיין שיקנה יאונן באופן הסיע?

סניהעקת קייס אפ} סלאיכמל והקנס כיון שי}נ6ו כימיס דהוי
כמו שגזל אין חברו וקנאו בשינוי נלע״ר להפיג על ואת שודאי

שהוא בלשון חיוב כיון שאופן מעשה׳ הוא דגר שלא קא לעול

שאנסוהו סייזי^העקח קייס שמפני האונס גער ומקנס כלאו

?״ 0לא אמד לנתינת הימים כוי במו שימי אלא נקנטרפות
הפעס שאתרו בגת׳ והוא מ״ש הרמכס לאגב אונסא תווי גמל
מה כקוטף עוד
ץי%י
מקנס כנ״ל ליישב רבריס״ס 1ל

•

חי

כ פסה ירה וקבלה

ונס זה מנזאר רברבן שלאבא לעולם לא מקני קנין >1א בלשון
חיוב או אפיל; לא אמרו בלשון ח<!נממש אס קנס מידס
שיתעסקו כמלחןתו הרי נשתעבד! ענק וגקנאו מחייבים
ענמן ויש כאן קנין המועיל כרי צחייג חת .ענמן כאותו קנין

 f'stנלע*ר

&היס & 0ללוי יעת

להקשות על דברי י1מכ 0בת’ם בפ״ר מס' אסות עם )p o'p
מס׳ מכירה !כתב ג׳תירוניןהנה כחילק הראשון נחבתיו
לעיל תפס הלניי זל וגם יאא נתב שאחר שינתנו ה!גד לו מפס

שרעתו להוליכם אל מקום אסר ולא הין סם דמי כסי Pji.'P
להאראמריני בקידושין כ״כ למ;כר נכפין לעל,ת לא ,שאס

 fowhrbעזדג׳ אירוני ן אהלים ואין מתייסכין צע״ר

צא עלה המכר נטלדגיל,׳ דעת נוהכשעז ,שמכרו הוי קנאי

שיבול 'רא!כן ל*מר להש מאחל

תורת חסד פרחיה ,חסדאי בן שמואל הכהן עמוד מס (389הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

תל

קנב

רבי יו״ט ונגר שליט״א

בלא חליצה דאדעתא דהכי לא קדשה

שהוא פגם גדול ואנן סהדי דאדעתא דהכי

עצמה ,וחי׳ הגט׳ דאנן סהדי דמינח ניחא
לה בכל שהוא דאמר ר״ל טב למיתב טן

לא נשבע ,וע״ש עוד פרטים בזה ,ולפ״ז
בודאי שמן הראוי לבדוק גם באחי

דו מלמיתב ארמלו .לפ״ז כש״ב בנד״ד

ואחיות החתן.

דלא איכפת לה באחות המשודך ,ולכל

מה צריך לבדוק כאחי הכלה

הפחות אין להתיר השבועה בלא התרה,

בם ,ארחות רבינו

וכ׳ שם דקרוב בעיני דנפל ט״ס בכל

בשם בעל הקה״י זצ״ל שהי׳ אומר
שמה שאחז״ל שצריך לבדוק באחיה ,זה

(שנפסק באהע״ז סי׳

נאמר רק במקום ובזמן שכל הסביבה

או דצ״ל אחי המשודך דבזה י״ל

והרחוב חרדים לדבר ה׳ ולכן כשיש אח

אה״ ח ;1234567

הספרים וצ״ל "אחות המשודכת" והוא

דינא של שו״ת הרא״ש
נ׳ ס״ה>,

דלא ניחא לה שאפשר שתפול לפניו

מקולקל

מוכח

רס״ה) מובא

<ח״א ע׳

שיש

שורש רע

איזה

הגאונים

במשפחה ,אבל בזמננו שהרחוב כ״כ
פרוץ ומקולקל ומלא עתונים פסולים

זקוקה־ לדןליצה ,דלא שייך בזה תירוצו

וכדומה ,אין ראיי׳ ממה שהאח מקולקל,

של הגט׳ דאיתתא בכל דהו ניחא לה,

ולכן אפשר לגשת לשידוך אם הבחורה

ואע׳־פ שרוב הפוסקים חולקים ע״ז ,היינו

הגונה ויש לה יראת שמים.

ומה״ט

לייבום,

כ׳

מקצת

דיבמתה שנפלה לפני יבם מומר אינה

שא״א לעקור קידושין בסברא זו ,אבל

עוד מובא במכתבים ומאמרים

(ח״ו מכתב

לבטל שידוכים טענתה טענה וא״צ התרה

תשי״ט) למרן הגרא״מ שך זצ״ל

לשבועה ,אבל באחות המשודך אין זכר

דמה שאחז״ל רוב בנים דומין לאחי האם
אינו אמור אלא לענין המרות והתכונות

ארזים ראם אחי המשודך המיר דתו,

הנפשיות שבאות בדרך כלל בתורשה,
אבל בעניני דעות ,כגון שאחי הכלה

באחות המשודך .ואמנם נחלקו הפוסקים

משתייך לאנשי דלא מעלי
אין זה שייך למשאחז״ל דדומין לאחי

דבין אם המירה אחות המשודך ובין

האם,

בראשונים

או

בב״י .ולכן נקט בעצי

שפיר יכולה לבטל השידוך אבל לא

בכל זה ,אבל בחכמ״א

<כלל ק׳ סמ״ד!)

פסק

שהמיר אחיו ,יכולים לבטל השידוך ,כיון

<ע״ש נוסחתו),

דדעות

הוא

דבר

המסור

לידי

בחירה ,ולכל אחד ניתן בחירה.

שכנוע הורים כסיוע לכניהם כרכישת דירה
«עשה שהי׳ במחותנים שהתחייבו ביחד

החתונה

הרגישו החתן

והכלה

שקשה

לשלם רוב מחיר הדירה ,והטילו

להם לפרוע המשכנתא שהוטל עליהם,

על הזוג לשלם המשכנתא בסכום נכבד

ולכן כל אחד ביקש מאחיהם הגדולים

כדי להשלים התשלום עבור הדירה .אחרי

לנסות להשפיע על ההורים להוסיף על

תל תלפיות  -סד קובץ מכון הוראה ומשפט עמוד מס (150הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

«

תלפיות

שכנוע הורים בסיוע לבניהם

קנג

מה שהתחייבו כדי להקל מהחוב שרובץ

תאוה אלא בלב בלבד .ולכן המתאוה

על הזוג .אחרי שהצליחו לשכנע ההורים
להוסיף על מה שכבר התחייבו ,נסתפקו

עובר בלאו אחד ,והקונה דבר שהתאוה
בהפצר שהפציר בבעלים או בבקשה מהן,

אם עברו על לאו דלא תחמוד.

עובר בב׳ לאוין ,לכך נאמר לא תחמוד

מקור הלאו של לא תחמוד

כ,

בפ׳ יתרו <כ׳ י״ד> "לא תחמוד בית
רעך ,לא תחמוד אשת רעך ועבדו

ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך",
אבל בפ׳ ואתחנן (ה׳ י״ח) כ׳ קצת אחרת
"ולא תחמוד אשת רעך ולא תתאוה בית

רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמורו
וכל אשר לרעך" .ונחלקו הראשונים ,מוני

המצוות ,אם לא תחמוד ולא תתאוה הם
ב׳ מצוות נפרדות כמשמעות הפסוק בם׳
ואתחנן ,או שהם מצוה אחת ,דהרי לגבי

בית רעך כ׳ בפ׳ יתרו "לא תחמוד בית
רעך׳ ואילו בפ׳ ואתחנן כ׳ "לא תתאוה

בית רעך".

ולא תתאוה ,וכשיטת הרמב״ם כן היא
שיטת החנוך <מצוה ל״ח> .אבל הסמ״ק

<סי׳

י״ט) וסמ״ג (ל״ת קנ״וז) והיראים
ס״ל דלא תחמוד ולא תתאוה הכל אחד
(סי׳ רנ״ד)

הוא וכפל מלה הוא.

להלכה נפסק בשו״ע

<וזו״מ סי׳

שנ״ט ס״י

 סי״ב) כשיטת הרמב״ם והתנוך,דהמתאוה עובר בלאו אחד ,והקונה דבר
שהתאוה ,בהפצר שהפציר בבעלים עובר
בב׳ לאוין ,לכך נאמר לא תחמוד ולא

תתאוה.

ביאור צורת הלאו דלא תחמוד
הרמכיים הנ״ל פסק דאין לוקין על לאו
תחמוד

דלא

לפי שאין

בו

מחלוקת הראשונים אם לא תחמוד
ולא תתאוה הם ב ,לאוק

מעשה ,והשיג הראב״ד דהיכן מעשה
גדול מנטילת החפץ ,דהא אינו עובר בלא

(הל׳ גזילה פ״א ה״ט  -הי״ב

תחמוד עד שיקח החפץ ,ותי׳ המגיד

וכן בסה״ט ל״ת רס״ה) דיש נ״מ בין
תחמוד ולא תתאוה ,דהלאו דלא

משנה דהראב״ד שהק׳ כן אזיל לשיטתי׳

שיטת
לא

הרמב״ם

תחמוד פירושו שחומד עבדו או אמתו או

דאינו עובר בלא תחמוד אא״כ בעל
החפץ לא אמר רוצה אני ,ומדינא אכתי

ביתו וכליו של חבירו ,או דבר שאפשר

היא של חבירו ,וכשזה נוטלו הו״ל גזלן

לו שיקנהו ממנו ,והכביד עליו ברעים
והפציר בו עד שלקחו ממנו ,אע״פ שנתן

ואז עובר נמי בלא תחמוד ,ולכן ס״ל
להראב״ד דאיכא מעשה רבה ,של מעשה

לא דמים רבים ,הרי זה עובר בלא תעשה
שנאמר לא תחמוד ,ואילו אם מתאוה

ס״ל

דאפילו אם בעל החפץ הסכים למכרו

ביתו או אשתו או כליו של חבירו ,וכן
כל כיוצא בהן שיכול לקנותו ממנו ,כיון

בעקבות הפצרות הלוקח ,ג״כ עובר בלא
תחמוד ,וא״כ האיסור אינו עצם הקנין

שחשב בלבו היאך יקנה דבר זה ונפתה
בלבו בדבר ,עבר בלאו דלא תתאוה ,ואין

דהרי הסכים למכרו לו ,אלא ההשתדלות

הגזילה.

שהשתדל

אבל

הרמב״ם

לרצותו
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לשיטתו

הוא

האיסור,

תל

קני

תי£ןות

רבי יו״ט זנגר שליט״א

וההשתדלות לא היה מעשה .אבל לכאורה

לא תחמוד במתנה

צריך להבין חילוק זה ,דאטו לא שייך

יש להסתפק אם האיסור של לא תחמוד
הוא דווקא במכר או אפילו במתנה,

השתדלות ע״י מעשה גמור כגון שתליוהו

וזבין ,א״נ שנתן לו דמים הרבה ועי״ז

דהרי הראשונים הנ״ל כולם הזכירו הלאו

פעל שירצה ,והיאך פסק הרמב״ם דעל

דלא תחמוד במכירה ,וא״כ משמע דס״ל

לאו דלא תחמוד אינו לוקה משום שאין

דאין הלאו שייך במתנה.

בו מעשה.

הקה״י זצ״ל תי׳ בברכת פרץ

כשעיית
<פ׳ יתרו)

דעיקר העבירה של לא תחמוד
היא החימוד שבלב כדכתיב לא תחמוד,
שהוא ענין תשוקה ורצון ,רק ששיעור
החמדה שיש בה אזהרה ,היא חמדה כזו

שהביאה לידי תוצאה של השגת הדבר,
ונמצא שאין ההשתדלות עצמה מעשה
של עצם האיסור ,אלא החמדה המשפיעה
על ההשתדלות היא האיסור ,ומעשה
ההשתדלות אינו אלא תנאי בגדר העבירה

של חמדה
לתוצאות) ,וכל כה״ג שפיר נחשב כלאו
(שאינו עובר עד שפעלה החמדה

שאין בו מעשה כיון שאינו מעשה בעצם

האיסור אלא בהתנאי ,והביא סמך לכך
מהא דמבואר לגבי קדשים בזבחים (כ״ט):
דהמחשב בקדשים הוי לשאב״מ אע״פ
דלא שייך מחשבה בקדשים אלא בשעה
שעושה

אחד

מד׳

עבודות

המתירים

(שער ג׳ אות מ״ג)

כ׳ רבינו יונה

זצ״ל בענין לא תחמוד ולא

תתאוה וז״ל והזהרנו על מחשבת הדבר
הרע הזה שלא נסכים במחשבתנו לעשותו

שנאמר לא תחמוד ,ואם יכסוף

אדם

שימכור לו חברו שדה או כרם או אחד

מחפציו ,ולא יש את נפשו למכרו ,ואם
יפצר בו ברוב דברי תחנונים יבוש להשיב

פניו ,אסור לפצר בו ,כי זה כמו הכרח
ואונס ,והחומר לקחת כל חפץ והוא איש
נכבד שאם ישאל שאלה ,אור פניו לא
יפילון ,אסור לשאול מעם רעהו מקח או

מתת בלתי אם ידע כי נתון יתן לו בנפש

חפיצה ,ולא ירע לבבו בתתו לו עכ״ל.
הרי מבואר דס״ל דגם במתנה שייך
האיסור של לא תחמוד הגם דהרמב״ם

הזכיר לאו זה רק לגבי מכר .וע״ע בסמ״ג
(מצוה קנ״ח) דמבואר מדבריו דגם כן ס״ל

דשייך לא תחמוד כשמפציר שיתן לו
מתנה.

הקרבן ,בכל זאת נחשב כלשאב״מ משום
שהעבירה אינה המעשה אלא המחשבה,

ובאמת כן כתב החפץ חיים זצ״ל בספר

ורק שיש תנאי בגדר המחשבה שאינו
עובר עליה אך ורק בשעה שעושה אחד

המצוות הקצר (ל״ת מ׳) שהביא
דוגמא ללאו של לא תחמוד וב׳ וז״ל

מד׳ העבודות .לפ״ז יש לבאר דזה גם

ומצוי זה בחתן שמכביד על חותנו קודם

טעמא דלא תחמוד ,שהאיסור הוא חמדת

החתונה שיתן לו דבר פלוני ופלוני מה

לבו ,אלא שיש תנאי שאינו עובר אא״כ
פעלה החמדה.

שלא התנו ע״ז בשעת כתיבת התנאים,
ואע״פ שחותנו ממלא מבוקשו .אעפ״ב
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תלפיות

שכנוע הורים בסיוע לבניהם

עובר החתן על לאו זה דלא תחמוד
עב "ל.
בשו״ת ארץ צבי

<סי׳ ג׳ סק״ו)

הוסיף

בשמירת הלשון

לדון כן ,ראם במכר שנתן מעות עובר

(סוף ח״ב בחתימת הספר
סופ״ד).

לפ״ז בנד״ד לכאורה יש מקום גדול

דאפילו אם רבינו יונה לא הי׳

כותב דשייך הלאו במתנה ,ג״כ הי׳ ראוי

קנה

לחוש משום לאו דלא תחמוד
במה

שהפצירו

להוריהם

שיוסיפו

על

התחייבותם ,אע״פ שהוא רק במתנה.

בלאו ,כש״כ במתנה שאם מפציר ליתן לו
מתנה שעובר ,אבל הביא שהאמרי אמת

זצ״ל ואביו השפ״א זצ״ל ס״ל רשיטת
רבינו יונה היא דעת יחיד ואינו אלא מדת
חסירות במתנה [ויש להעיר דבלא״ה יש
איסור אחר בזה כמבואר בחכמת מנוח

בב״מ <כ״ב .ד״ה משום כסיפותא) וז״ל מכאן
מוכח בהדיא דמתנה שאדם נותן משום
כסיפותא יש בה משום גזל ואסור

לקבלה ,וע״ז נאמר ושונא מתנות יחיה
עב "ל].

למה אין לא תחמוד כשעני מבקש
ומפציר שיתנו לו צדקה
,והוסיף שם (סי׳ ד׳ ד״ה ומ״ש כ״ל!)

האם המוכר או נותן המתנה עובר
איסור

JV’WS

שערי דעת (זז״א סי׳
נסתפק אם המוכר שנתרצה

קמ״ט)

למכור חפצו אחרי שהלוקח הפציר בו,
עובר בלאו דלפנ״ע כיון דגמר האיסור

הוא דווקא אם ימכור לו ,ואם לא ימכור
לו ,ימנע מהמפציר מלגמור האיסור,
ונמצא שבהסכמתו למכור הוא מכשילו

באיסור דלא תחמוד ,ואחרי שנו״נ בספק
זו ,רעתו נוטה השפיר שייך בזה לאו
דלפנ״ע אלא שסיים שעדיין צ״ע.

אבל

במנ״ח

(מצוה ל״ח סק״ב ד״ה עוד יש

ליישב)

מוכח דס״ל דהמוכר אינו

דהאמרי אמת זצ״ל הק׳ האם
נאמר שיש לא תחמור גם במתנה ,היאך

עובר על לפנ״ע ,דהרי נו״נ שם בקושיית

<ע׳ רמב״ם הל׳ שבת פ״ה ה״א דשואל על

המגיה משנה <הל׳ גזילה פ״א ה״ט) ראם
הפציר הלוקח את המוכר עד שהסכים

הפתחים לנרות שבת וע״ש באו״ש מקור לזה),

למכרו לו ,למה עובר בלא תחמוד דהא

מותר לשאול על הפתחים בקידוש היום
וכו׳

וב׳ דיש לתרץ דרכינו יונה יודה דבצדקה
שרי דהרי כופין על הצדקה ,ובצדקה

מילתא דאמר רחמנא לא תעביד ,אי עביר

הנותן מצווה "ולא ירע לבבך בתתך לו",

לא מהני [וע׳ בקובץ שעורים

וא״כ אם הנותן נותן ברוע לב ,עבירה

ק״א) שב׳ העיקר קושיית הרב המגיד צ״ע

הוא עושה ,ע״כ אנו אין חוששין לו
ולקפידתו כיון דהוא שלא כרין ,ורבינו

כיון שהלאו דלא תחמוד אינו תלוי
בחלות הקנין ,האפילו לא אמר רוצה אני,

יונה לא דיבר אלא בעשיר שמפציר
דליכא מצוה בזה ע״ש ,וכן נקט בפשטות

דלא קנה ,מ״מ איכא לאו דלא תחמוד,
וא״כ לא שייך לומר בכה״ג לא מהני.

קיי״ל

כרבא

בתמורה
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(ד):

רס״ל

כל

<ב״ק אות

תל

קנו

רבי יו״ט זנגר שליט "א

ובעצם שיטת הרמב״ם אי ס״ל כאביי או

ת?0

ות

כשמשלם למוכר אלא רק כשלוקח החפץ
בלי לשלם לו ,א "כ בכל מוכר שהלוקח

כרבא ,ע׳ בס׳ המפתח על הרמב״ם על
הלח״מ בהל׳ בכורות ס״א ה״ה] ,והסביר

מפציר בו למכור לו ומשלם לו ,לפי

ואפשר

הראב״ד אין כאן איסור של לא תחמוד

המנ״ח דכיון דהמוכר נתרצה

רוצה עתה בלב שלם ורק הלוקח עבד

איסורא ,א״כ אם נאמר אעל״מ יהי׳ קנס
למוכר ג״כ שהמכירה לא תחול ,ובאמת
עתה המוכר רוצה המכירה ולמה נקנוס
אותו לבטל המקח כאשר הוא לא עשה
איסור ,ולכן קיי״ל דגם כשהפציר בו עד

שמכרו לו ,המכירה קיימת אלא שהלוקח
עובר בלא תחמוד .הרי מוכח דס״ל
למנ״ח דהמוכר אינו עובר איסור ואין
מקום לקנסו.

והנה

וא״כ לפי המבי״ט

אין

המוכר עובר

בלפנ״ע.

אבל בנד״ד א״א לומר כן דהרי אם
ננקוט

כשיטת רבינו יונה דגם

במתנה שייך לאו דלא תחמוד ,הרי בזה

בודאי לא שייך מחלוקת הראשונים אם
עובר דווקא בלא דמי או אפילו עם דמי,
דלא שייך כאן דמי בכלל ,וא״כ הדק״ל

דנימא דנותן המתנה שנענה להפצרת
המפציר ,עובר בלפנ״ע ,ובנד״ד ההורים

הסברו של הקה״י זצ״ל

שהסכימו להוסיף על התחייבותם ,יעברו

שעובר בלאו של לא תחמוד
בחמדת לבו אלא שיש תנאי שאינו עובר
אא״כ פעלה חמדו ,וזהו כוונת הרמב״ם

על לפנ״ע לפי השיטות דגם במתנה שייך
לא תחמוד.

לפי

במש "נ< :הל׳ גזילה פ״א ה״ט)

וז״ל ואינו

עובר בלאו זה עד שיקה החפץ שחמד
כענין שנאמר לא תחמוד כסף וזהב

עליהם ,ולקחת לך ,חימוד שיש בו מעשה

עכ״ל ,א "כ שיטת המנ״ח קשה טובא
ו־למה לא יעבור המוכר על לפנ״ע ,דהרי
בלעדו הלוקח לא הי׳ עובר על לא

תחמוד.
וראיתי מתרצים

(ספר לרעך כמוך ע׳ )62

[דרך אגב ,בס׳ ענפי ארז למו״ר הגאון
ר׳ אברהם גורביץ שליט״א ראש
ישיבת גייטסהעד ,הביא במבוא לספרו על
הל׳ גניבה אות ג׳ ,ששמע מאביו מו״ר
הגאון ר׳ לייב

גורביץ

זצ״ל,

שסיפר

שכשלמד אצל מרן הגרי״ז זצ״ל ,סיפר לו
על צדיק מפורסם שכשראה מרחוק
שיהודי נכנס לביתו כדי לגזול ממנו חפץ

מסויים ,צעק הצדיק "הפקר הפקר",
והסביר הגרי״ז זצ״ל שלא אמר "נתונה
לך במתנה" משום שע״י נתינת מתנה הי׳

לפמש״ב בשו״ת המבי״ט ראם
יש מחלוקת בדבר ,והנכשל יש לו על מי

מצילו מעבירת גזילה אבל לא מעבירת

לסמוך ,אע״פ שהמכשיל מחמיר בדבר,
אינו עובר על לפנ״ע ,וא״כ כיון

לא תחמוד ,משא״ב כשהפקירו הצילו גם
מעבירת לא תחמוד ,והסביר מו״ר זצ״ל

דהראב״ד ועוד ראשונים חולקים על
הרמב״ם ,וס״ל דאינו עובר בלא תחמוד

דכיון שאינו עובר הלאו דלא תחמוד "עד

שלקחו ממנו" כלשון הרמב״ם ,א״כ כיון
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שכנוע הורים בסיוע לבניהם

תלפיות

קם

שהפקיר החפץ א״כ אינו לוקח החפץ

לטובת אשתו ג״כ שהיא בתו של חותנו

ממנו ודפח״ח].

וצ״ב .אבל המעיין בלשונו של החפץ

לימוד זכות למי שהפציר בהוריו
להוסיף על התחייבותם הכספית
והנה ראיתי בפוסקי זמנינו שלמדו זכות
על חתן שמבקש מחותנו שיוסיף
על הנדוניא ,או על בן שמבקש ממון
מאביו בכה״ג .בשו״ת אבן ישראל

חיים זצ״ל יראה דלימוד זכות זה הוא
דחוק וצ״ע .וע״ע בשו״ת בצל החכמה
<וז״ג

לאו דלא תחמוד בממון
והנה כדברי שו״ת אבן ישראל מבואר

(להגאון

ר׳ ישראל יעקב פישר זצ״ל ח״ח סי׳ ק״ה) דן
אי מותר להורים ללחוץ על בנם לתרום
אחד.,,מכליותיו לאחותו ,ובתו״ד הסביר
דבל המושג של לא תחמוד ,הוא רק שייך
על מי שרואה דבר וחומד אותו דבר,
אבל על דבר שאינו יכול לראותו לא
שייך הלאו דלא תחמוד ,ולכן הסביר
דמש״ב החפץ חיים זצ״ל בחתן שלוחץ
על חותנו שיוסיף לו עוד דברים שלא

התנה עליהם בשעת כתיבת התנאים,
מסתבר דכוונתו שלוחץ על דברים
הנמצאים בבית חותנו ,דחומד חפץ

<וכן

מדוייק בלשונו כסה״ט הקצר שכ׳ שיתן לו דבר

פלוני ופלוני ,אבל ע׳ מש״כ בשמירת הלשון

הנ״ל בסוף ח״ב) ,אבל בלוחץ על חותנו
שיתן לו כסף שיוכל לקנות עוד חפץ,

אינו מסתבר כלל שיעבור עי״ז על לא
תחמוד ,אלא שאינו דבר ישר.

סי׳ מ״ד) שהאריך בשאלה זו.

גם בהגהות הגרי״פ זצ״ל לרס״ג
(ל״ת רע״א ד״ה ולכן) שכתב דגזילה היא
כשבא להרבות הונו בממון חבירו,
וכשאין כוונתו לגוף החפץ אלא לדמיו,
דגם אם הי׳ רואה חפץ אחר אצל חבירו

ג״כ הי׳ גוזלו וגם הרבה אפשר למצא
כאלה אם הי׳ רוצה לקנות ,בזה לא שייך
אזהרת לא תתאוה ולא תחמוד ,וע״ש
שתמה על הרמב״ם דס״ל דבכל גזילה
עובר גם על לא תחמוד .אבל דברי

הגרי״פ זצ״ל תמוהים דאמאי לא שייך
לא תחמוד בדמים ,הרי "כל אשר לרעך"
כתיב (הערת הפתחי חושן על גניבה פ״א הערה
ל׳>.

אבל יש כמה

ראיות דשייך לא

תחמוד גם בממון דהרי במס׳ כלה רבתי
(פ״ס שנינו דלא תחמוד אפילו ממון פלוני
לי .הרי מבואר דגם על ממון שייך לא

תחמוד ,וע״ע ברמב״ן

(פ׳ יתרו כ׳ י״ג)

ועוד לימוד זכות כ׳ בשו״ת תשובות

שהסביר הסדר בעשרת הדברות וכ׳ ת״ל
והנה השלים כל מה שאדם חייב בשל

תרי״ז) בסברא

חבירו ,ואח״ב יבאר המשפטים בפרט ,כי

חדשה ,דהאיסור להפציר בחבירו לתת או
למכור לו ,הוא רק כאשר הוא רק לטובת

המתחייב לחבירו במשפט מן המשפטים,
אם לא יחמוד ולא יתאוה למה שאינו

המפציר להשיג החפץ ,אבל אם הוא גם

שלו ,ישלם מה שעליו עכ״ל .הרי מבואר

לטובת הנותן ,יש לצדד דבזה לא אסרה
התורה ,והרי כאן החתן מפציר בחותנו

דשייך לא תחמוד על חוב שחייב לחבירו,
וכן מבואר גם ברבינו בחיי

והנהגות

<ח״ב סי׳
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<שם כ׳ י״ז>
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קנח

תל

רבי יו״ט דנגר שליט״א

תל!£ות

וז״ל ולולא שהגזל בכלל החמדה ,ומצד
החמדה הי׳ ראוי להכתב בעשרת הדברות

מילתא

בכלל הלאוין לאו של "לא תגזול" ,כי

מעולם ,ואינו סימן טוב שימכור אדם מקחו

היא עבירה חמורה עד מאד ,ורוב העולם
נכשלים בה ...אבל מפני שהחמרה כוללת

הראשון) .לפ״ז הוכיח הבן יהוידע
דכשמפציר המוכר לטובת אחרים ,לא

אותו ,שאין אדם גוזל עד שיחמוד ,לכך
לא הוצרך להזכירו וכלל אותו בלאו של

שייך לא תחמוד ,דהרי ר׳ יצחק השתדל

לא תחמוד עכ״ל .הרי מוכח דיש איסור

לה דארעא קמייתא היא ולא מסמנא
(פרש״י זו היא לי ראשונה שלקחתי

לדבר עם ר׳ .אבא שיתרצה למכור הקרקע
לרב גידל אע״פ שהקרקע לא עמדה

לא תחמוד גם על ממון ,דאל״ה למה לא

למכירה ,הוי ראייה דאם אינו חומד
לעצמו כלל אלא לטובת חבירו ,וישלם

איסור של גזילת ממון ,אעכצ״ל דהלאו

בממון של חבירו ,אין איסור של לא

של לא תחמוד קאי גם על חמדת ממון.

תחמוד ,אבל הוסיף דכל זה אינו אלא

כתיב לאו דלא לגזול דבודאי כולל גם

האם יש איסור לא תחמוד כשמפציר
לטובת אחר

כשלא שלחו כשליח ,וא״כ בנד״ד שהחתן
והכלה שלחו את אחיהם כשליח ,לכאורה

אין היתר.

והנה בנד״ד האחים הפצירו בהוריהם

ויש
והכלה,
החתן
לטובת
להסתפק אי בכה״ג שייך המושג של לא
תחמוד .בס׳ בן יהוידע

(קידושין נ״ט .ד״ה

השתא) הביא ראייה דלא שייך בזה לא
תחמוד ,מהא דשנינו בקידושין <נ״ט ).רב

גידל הוה מהפיך בההיא ארעא

(פרש״י

מחזר עליה לקנותה) ,אזל ר׳ אבא זבנה ,אזל

רב גידל קבליה לר׳ זירא

(פרש״י קבל עליה

סיפר דברי צעקתו לר׳ וירא),

אזל ר׳ זירא

וקבליה לר׳ יצחק נפחא .אמר ליה המתן
עד שיעלה אצלנו לרגל

(פרש״י כשדורשין

בהלכות הרגל היו מקבלין פני הרב) .כי סליק

ולענ״ד נראה דאע״פ שהבן יהוידע כ׳
דהסוגי׳ בקידושין הוא ראייה

גמורה לחידושו ,לב׳ יש מקום לדחות

ראייתו דהרי כשר׳ זירא התלונן לר׳ יצחק
נפחא ,היינו משום שר׳ יצחק נפחא הי׳
הרב או אב בית דין ,וראיי׳ לכך דהרי

אמר לו שימתין עד שיעלה אצלו לרגל,

ופרש״י דכשדורשין בהל׳ הרגל היו
מקבלין פני הרב ,וזה ברור שאם ר׳ יצחק
נפחא דיבר עם ר׳ אבא לא הי׳ כדי

להשפיע עליו שלא מן הדין ,אלא מן
הדין ,וא״כ אין ראיי׳ מכאן לנד״ד.

אשכחיה ,אמר ליה עני מהפך בחררה ובא

<ח״ג

וראיתי בשו״ת תשובות והנהגות
סי׳ תע״ה> שנסתפק בספק זה וב׳

רשע (פרש״י שיורד לחיי חבירו) ,ואלו מר
מאי טעמא עבד הכי ,א״ל לא הוה ידענא

דתלוי בסיבת איסור של לא תחמוד ,אם

אחר ונטלה הימנו מאי ,אמר ליה נקרא

<פרש׳׳י שרב גידל מתעסק בה) ,השתא נמי

ניתבה ניהליה מר ,א״ל זבוני לא מזבנינא

שורש האיסור הוא משום דדמי לגזל

דאינו מסכים בלב שלם ,או שזוהי מדה
מגונה ללטוש עין לנכסי חבירו ולחמוד

תל תלפיות  -סד קובץ מכון הוראה ומשפט עמוד מס (156הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

שכנוע הורים בסיוע לבניהם

תלפיות

קנט

אשר לו ולדוחקו עד שיתן או שימכור לו

הרשב״א <ח״ג סי׳ רצ״ב) נשאל אודות עני

[וע׳ בו־בינו בחיי
חמדה) דמשמע מדבריו כצד השני ע״ש].

אחד שיש לו אב עשיר ,ואינו רוצה

(בס׳ כד הקמח

בערך

לפרנסו בטענה שאינו חייב לזונו אלא

ונ״מ בין הני תרי טעמי לגבי בני נח אם

כשאר אנשי העיר ,האם יש לכופו בב״ד,

גם הם מצווים על לא תחמוד ,וע׳ בחינוך

וכ׳ שם דיש לדון בבנים קטני קטנים עד

<מצוה תט״ז) דס״ל דגם ב״נ מצווים על

שית ,ולמעלה משית ,וסיים דאפילו בבנו

(והמנ״ח מצוה ל״ח בסו״ד כ׳ דאם

גדול ,אי אמיד כופין אותו לזונו מדין

ב״נ עבר על לאו זה אפילו מבן נח כמותו ,דינו

כ׳

לא תחמוד

צדקה,

ובתוך

שהביא,

הראיות

ניתן לחשבון,

דמחמירין על האב יותר משאר העם,

בשו״ת

ומבקשין טצדקי לחייבו יותר מן השאר

תשוה״נ שאם טעם האיסור הוא משום

וכמו שאמרו בב״ב

משה בר עצרי

גזל אז גם אם מפציר שלא לטובת עצמו,

ערבא דכתובתא דכלתיה הוה ,ורב הונא

יש כאן לתא דלא תחמוד ,אבל אם טעם
האיסור הוא משום שהוא מדה מגונה,
א״כ כשמפציר שלא לטובת עצמו ,אין

בריה צורבא מרבנן הוה ודחיקא ליה

כדין הגוזל וחייב מיתה ,ולא
ואפילו

בפחות

משו״פ).

והסביר

כאן חסרון הזה וע״ע אריכות בזה בשו״ת
בצל החכמה <ח״ג סי׳ מ״ה).

(קע״ד):

עלמא ,אמר אביי ליכא דלסבייה עצה
לרב

הונא

דמגרשא

לדביתהו,

ותיזיל

ותגבה כתובתה מאבוה וליהדר ניהדרה,
אמר ליה רבא והא ידירנה הנאה תנן

<ע״ש

אבל בנד״ד שהזוג שלחו שליח ,לכאורה

קע״ג :דרשב״ג אומר הערב לאשה בכתובתה והי׳

בזה אין נ״מ בין הני תרי טעמי

בעלה מגרשה ,ידירנה הנאה ,שמא יעשו קנוניא

ובודאי עברו על לא תחמוד ,אא״כ נאמר

על נכסים של זה ויחזיר את אשתו) ,אמר ליה

כפי שהבאנו משו״ת אבן ישראל דיש נ״מ
בין חמדה לחפץ מסויים ,וע״ז החמיר

אביי אטו כל דמגרש בבי דינא מגרש,

ואקשינן ומי אמר אביי הכי והאמר אביי

החפץ חיים זצ״ל ,לבין אם חומד ממון

איזהו רשע ערום ,זה המשיא עצה למכור

דאין ע״ז לאו דלא תחמוד ,אבל במס׳

בנכסים כרשכ״ג ,ופרקינן בנו שאני

<בגמ׳

שאני

אבל

כלה רבתי וברמב״ן וברבינו בחיי מבואר

שנינו

דגם בחומד ממונו של חבירו שייך לאו
דלא תחמוד.

הרשב״א לא

באין בעקיפין לסבב לגרש ושלא ידע

שהוא

להדירה הנאה ,ועוד שמשיאין לבן עצה

אביו

בנו

שאני

וצורבא

מרבנן

הזכיר צורבא מרבנן) ,אלמא באב

כשמפציר
עשיר

משא״ב בעלמא ,והק׳ הרשב״א א״כ למה

והנה אפילו אם נאמר שיש איסור לא

לא היו כופין אותו להדיא ליזון את רב

תחמוד כשמפציר אביו ליתן לו

הונא בנו ,ותי־ שלא היו כופין לזון את

לא

תחמוד

מתנה ,אבל אפשר יש לחלק בין אביו

אשתו ואת בניו אע״פ שיכפוהו לזון את

שהוא עשיר לאביו שאינו עשיר ,דבשו״ת

רב הונא בנו לבד
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ווע׳ בגליוני הש־׳ס בב״ב

ת?1

קם

תי0ות

רבי יו״ט זנגר שליט״א

שם שהק׳ על הרשב״א דכיון דבל הכפייה הוא

בנו של משה בר עצרי ,הי׳ גם ת״ח ,אבל

רק באמיר ,ומפאת דהקרוב יותר ,הוא חייב יותר

כדי להתיר להשיא לו עצה שיגרש את

במצות צדקה ,א״כ לגבי כלתו ונכדיו נמי ראוי

אשתו כדי להוציא כסף מאביו ,דבדרך

לכופו כמו עבור בנו כיון דגם להם הוא קרוב

כלל מי שמשיא עצה כזו נקרא רשע

טפי מאחרים).

ערום ,אין להקל אא״כ הי׳ בנו גם ת״ח.
ואמנם חילוק זה עדיין צ״ב ,אבל אם

בשו״ע (יו״ד

סי׳ רנ״א

ס״ד) נפסק דכופין

כנים דברינו ,א״כ כמו שבבנו ת״ח מותר

האב לזון בנו עני ,ואפילו הוא

לעשות קנוניא כזו כדי שאביו יתמוך בו,

כופין אותו יותר משאר עשירים
גדול,
’
!™2ח4547נ12

א״כ בבנו ת״ח יש גם מקום לומר שאין

שבעיר ,וע״ש בב״י שב׳ דמקור האי דינא

איסור לא תחמוד כשבנו מפצירו .ובלא״ה

הוא בשו״ת הרשב״א הנ״ל .ויש להעיר

הרי הבאנו לעיל בשם שו״ת ארץ צבי

למה השמיט הרשב״א הא דמבואר בסוגי׳

דבמקום שכופין על הצדקה ,לא

(סי׳ ד׳)

דמשה בר עצרי ,דההיתר היה משום שרב

שייך המושג של לא תחמוד.

הונא הי׳ בנו וגם צורבא מרבנן ,וצ״ל

דהרשב״א הבין דסגי שהוא בנו כדי

לחייבו לזונו .אלא דלפ"ז יש לתמוה על
השו״ע דמצד^^ד פסק בהל׳ צדקה הנ״ל
דכופין האב לזון בנו עני ולא הזכיר

האם מותר לצער אביו כדי שיקל
מעליו עול חובותיו
אבל גם אם אין לאו דלא תחמוד ,יש

לשקול בפלס אם הוריהם יצטערו

שצריך להיות ת״ח ,ואילו בהל׳ כתובות
(אהע״ז סי׳ ק״ב

ס״ז) הביא האי מעשה

דמשה בר עצרי ,ופסק וז״ל מיהו אם

האב ערב לכלתו בעד בנו ,והבן ת״ח,
והשעה

דחוקה

לו ואין

האב מהנהו

ע״י בקשת והפצרת ולחץ בניהם ,וכמו
שהעיר בשו״ת להורות נתן
סק״ד וסק״ה)

(ח״ה סי׳ נ״ב

תה ברור דאפילו אם אביו

הוא עשיר ,וכש״ב כשאינו עשיר ,כל

שיגרשנה

גרימת צער לאביו ואמו אסור ,ואין לומר

הרי

דכיון ששלחו שליח להפציר בהוריהם,

מבואר דרק כשבנו הוא גם ת״ח מותר
להשיאו עצה כזו כדי לחייב האב להנותו

א״כ אשלד״ע ,דהרי כ׳ הט״ז בהל׳ רבית

מנכסו ,מותר להשיאו עצה זו <פי׳
כדי שתגבה

כתובתה

מתמיה)

עכ״ל.

מנכסיו.

<סי׳ ק״ס סקי״א) דהא דאשלד״ע היינו שאין

המשלח

כרת

חייב

מלקות

או

אבל

איסורא מיהא איכא דאיתעביד מחשבתו

ואפשר

י״ל דאמנם כופין את האב

שהוא עשיר ליתן צדקה לבנו
עני ,וע״ז אין צורך שבנו יהי׳ גם ת״ח,
ולכן בשו״ת הרשב״א שנשאל בענין הל׳
צדקה .לא הזכיר בכלל דרב הונא שהי׳

ע״י

השליח

ובקצוה״ח

ופשיטא

דבכה״ג

<סי׳ ל״ב סק״א)

אסור,

הוסיף דאפילו

אי נימא דאשלד״ע ,אבל ענוש הוא בדיני
שמים ,וע״ע שם בשו״ת להורות נתן

מש״כ בזה.
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וזצ

תשובות

אבן העזר

והנהגות

אהע״ז
עניני שידוכים
סימן תריז
שאלה :חתן המכביד על חותנו בכך
שדורש לפני החתונה להוסיף לו
על נדוניא שלו אם עובר בלאו
דלא תחמוד.
הנה הגה״ק בעל חפץ חיים זצ״ל בספר המצוות
הקצר (ל״ח מ) ביאר הלאו דלא תחמוד,
שמשתדל להוציא מחשבתו לפועל ומרבה רעים על
חברו ומפציר בו עד שלקחו ממנו ובו׳ והוסיף "ומצוי
זה בחתן שמכביד על חותנו קודם החתונה שיתן לו
דבר פלוני ופלוני מה שלא התנו ע״ז בשעת כתיבת
התנאים ואף על פי שחותנו ממלא מבוקשו עובר
החתן על לאו זה ולא תחמוד".

ויש לעיין בזה דלכאורה הנא לא הוי אלא מתנה,
וראיתי בשו״ת "ארץ צבי" שהאריך להוכיח
כדברי האדמו״ר הגרא״מ אלתר זצ״ל מגור דבמתנה
אין עוברין בלאו דלא תחמוד ,ומה שכתב רבינו יונה
שהמפציר בחבירו לתת לו מתנה עובר ,אינו אלא דעת
יחיד ,ומביא גם בשם אביו שאין עוברין במתנה,
ולכאורה צ״ע לפנינו מדברי הקדוש בעל חפץ חיים
זצ״ל שאוסר.

ויש לדחות הראיה ממתנה דדוקא במתנה כתבו דאין
עובר ,וטעמם דכל מאי דעוברין בלא תחמוד
הוא רק כשנותן לו מעות דההפצרה היא חזקה
ומכרחת ואין כאן דעת גמורה ולכן עוברין ,ולא
במתנה שאין עליו שום הכרח ,ולפי״ו הבא דומה
למכר שלוקח בתו ורוצה מחותנו שיוסיף במחיר
שמשלם עבורה ולכן עוברין.
ובעיקר דברי הקדוש הח״ח זצ״ל שמצוי זה הלאו
בחתן ובו׳ היה ראוי ללמד זכות על
המנהג .ואמינא דכל האיסור להפציר בחבירו לתת או

למכור הוא רק כשנעשה לטובתו בלבד להשיג החפץ
מחבירו ,אבל כשזהו גם לטובת הנותן כגון הכא
דדרישת החתן היא עבור בת הנותן שתקבל יותר א״כ
זהו לטובתו גופא ,בכה״ג יש לצדד שמא לא עובר
בלא תחמוד וצ״ב.

סימן תריח
שאלה :הבטיח לשדכן דמים הרבה ועכשו
מתחמק מהתשלום המלא בטענה
שמעולם לא נתכוין לכך.
עובדא הוה באב שביקש שידוך עבור בתו
המבוגרת והבטיח לשלם עבור שידוך
טוב סכום מוגזם :עשרים אלף דולר ,ולאחר שהשדכן
גמר השידוך ודרש שכרו ,רגז האב בטענה שמעולם
לא נתכוון לשלם כזה סכום גדול ,ורק גוזמא נקט,
ועיקר כוונתו היתה לזרז השדכן לפעול ,ולמעשה
מוכן לשלם לו רק המחיר הרגיל כפי הנהוגs .״
הנה שורש הדין הוא בדברי הרמ״א חו״מ ס״ס רס״ד
"ובשדכנות אין לו אלא שכרו אף על פי
שהתנה עמו לתת לו הרבה" ,עכ״ל ,ועיין בפת״ש שם
שהביא דעת הב״ח שצריך לשלם כפי שהתנה ,אבל
מביא שהאחרונים חולקים על הב״ח ,ולפ״ז נמצא
בנדון דידן הוי ספיקא דממונא ולקולא וע׳־כ אי אפשר
לחייב לשלם הסכום הגדול אף שמודגש שהתנה כן.

אמנם לע״ד נראה לחלק בדבר ,דכל נדון הרמ״א
הוא רק בשידוך רגיל והבטיח סכום מוגזם
בזה יכול לומר משטה אני בך .אבל כשמחפש שידוך
לבעלת מום או למבוגרת בכה״ג אין מנהג קבוע ,כיון
שאין זה שידוך מצוי ,וע״כ בנידון דידן שהיא מבוגרת
קרוב לשלושים שנה ואין בה מעלות מיוחדות וגם
הוריה היו מודאגים מאד ,והשדכן טרח עד שמצא
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תשובות

אבן העזר

וגמר השידוך ,נראה לכ״ע צריך לשלם כפי שהתנה,
אף להרמ״א.
ולפי זה נראה למעשה דבשידוך רגיל אף שנתקשה
למצוא זיווג כשהבטיח סכום מוגזם יכול
להתחמק ,אבל בשידוך לבעלת מום או מבוגרת וכר,
והתחייב סכום גבוה ,בזה מחייבין אותו לשלם כפי
שהתחייב( .ומיהו אם גם לזה מוגזם פטומי מילי
,אוז״ח !1254547
בעלמא היא).

סימן תריט
שאלה :לישא אשה ששמה כשם אמו.
הענין שלא לשאת אשה ששמה כשם אמו אינו

רק
מצוואת רבי יודא החסיד ,שיש שלא הקפידו
על צוואתו מטעם שנאמרה רק לזרעו ,אלא זהו גם
מדברי הקדוש האריז״ל ,ויודע אני עובדות שהתחתנו
ואחרי זמן נענשו בייסורים ותלו בזה ,וחמירא סכנתא
מאיסורא ,ולכן אף שב״פתחי תשובה" (אהע״ז ב׳
סק״ז) הביא שהקדוש החתם סופר זצ״ל היקל לשנות
ע״י שינוי שם החתן ,נראה דהיינו דוקא בשמו כשם
חמיו ,אבל בשמה כשם אמו יש בזה סוד כמוס ע״ס
הקדוש האריז״ל ואפילו בשינוי השם אין להקל,
ועובדא ידענא אצל מרן הגאון רבי יעקב קניבסקי
זצ״ל ,שאברך אחד נענש במחלה ,ונתברר ששמה
כשם אמו ,וציוה הגאון הנ״ל לשנות שמה ולא ייזכר
ולא ייפקד שמה הקודם ונתרפא ,אבל היינו בדיעבד
אבל לכתחילה אפילו עם שינוי השם אין להקל,
ואפילו דיש לאשה שתי שמות וקוראין לה תמיד
בשניהם ושמה האחד כשם האמא ,לא רציתי להקל,
ורק בגוונא שאין רגילין לקרוא לה בשני השמות אין
לחוש.

מיהו באופן שנשאלתי שהחתן מבוגר ובעל מום,
ואינו מוצא שידוך אלא בחורה ששמה כשם
אמו ,לדעתי שומר מצוה לא ידע דבר רע ,ובדליכא
כ״ע לא פליגי שישאנה ,וישנה שמה ,והזיווג יעלה
יפה בס״ד ,ואין לחשוש בזה מידי במי שהגיע לשנים
שראוי להתחתן ,ואי אפשר באחרת ,ואין לו לחשוש
לבטל מ״ע גדולה דפריה ורביה ,ויבקש ברכה מגדולי
תורה ויראה ובעזהשי״ת יצליח בזיווגו (ומכאן והלאה
יקרא לה רק בשם החדש).

והנהגות

תצא

סימן תו־כ
שאלה :לישא בני דודים אם לאסור כזה״ז.
כשהייתי לפני הרבה שנים באמריקא ביקש ממני
הרב אליהו יונג ז״ל להצטרף לכרוז של
רבנים האוסר להתחתן עם בני רודים ,מאחר והוכיחו
מעובדות שיש בכך אחוז מסוים של סכנה לצאצאים
ע״כ יש לאסור שלא מעייל איניש נפשיה לספיקא,
ואני לא רציתי להצטרף ,ולחתום לאיסור ,כיון
רלדעתי הדבר תלוי ועומד ,אם אין כוונתו לש״ש רק
מצד היצר ותאוה יש בזה סכנה ,אבל אם הכוונה לשם
מצוה ליקה ממשפחה מיוחסת או מצד מעלות
מיוחדות באשה ,או שהגיע לשנים שיש כבר אצלו
ביטול מצוה .ואינו מוצא אחרת מתאימה ,אוי לרעתי
שומר מצוה לא ידע דבר רע ,ויכול להתחתן והקב״ה
יסייע בידו לזכות לדורות ישרים נפלאים ,ולא צריך
להקיש ממחקרי הגויים או החפשיים שאצלם שאני,
ולדידן הכל הולך אחר הכוונה ,ואם כוונתם לש״ש
מותר להם לסמוך ולהקל ,ולב יודע בנפשו אם באמת
כוונתו טהורה לשמים.

וכעין זה פירשו המפרשים בבת אחותו ,שמפורש
בגמרא יבמות (סב ).גודל המצוה לישא בת
אחותו ,וכן כתב הרמ״א אבהע״ז סימן ב׳ ס״ו ,ועכשיו
טוענים שזהו סכנה ממש וכידוע ,וכן מבואר בספר
חסידים ,ויש לומר דדורות הראשונים נשאו נשים
לש״ש ,ולכן בחרו ביום הקדוש יוה״ב לזמן שידוכים
ובכרמים ,עיין במשנה סוף תענית ,שכל כוונתם היתה
טהורה ולש״ש בלבד ,ועליהם ודאי המצוה לישא בת
אחותו ,אבל לאחר קלקול הדורות אין להתיר בבת
אחותו שהסכנה קרובה .ואף דשומר פתאים ה׳ מ״מ
בסכנה קרובה לא אמרינן כן ,וכן בנ״ד בנשואי בני
דודים היום נראה שאם הכוונה לש״ש אין להם
לחשוש ,והרבה עשו כן והצליחו ,משא״כ בבת אחותו
מעט בנו ביתם בהצלחה שהסכנה קרובה יותר ומצוי
מאד שהבנים אינם בריאים ,וע״כ נראה דאפילו
כוונתם לש״ש כדאי למנוע ולא ליכנס לנדנוד ספק.
[ושוב הראוני כספר אורחות רבינו שרבינו החוו״א
אמר שאין להתיר נישואי בת אחותו דר׳ יהודה החסיד
ראה ברוה״ק שזיווגים אלו לא יצליחו ואין זה נגד
הגמרא שבזמן חז״ל היה חסד ועלה יפה והוסיף מרן
החזו״א שלא ראה מי שיעבור על צואת ריה״ח
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תקנג

(דברים ט״ו—ט״ו) וזכרת כי עבד היית באח מצרים
ויפדך ה׳ אלקיך על כן אנכי מצוך את הדבר הזה
היום ,אבל כשעובד במשכורת ולא כעבד זהו מענק
כפשוטו ,ולא מגיע לו כשכירות כמו בעבד ,רק מענק
שלא יישאר הוא או יורשיו בלי שום יסוד למחייתם.

עיין בב״ש (פ ס״ק ב) שלמעשה מנהג שלנו ששייך
לאשה (ובחזו״א אהע״ז ע ס״ק ה׳ פליג) ועכ״ם נראה
ראם נימא דשייך לה ,אק לנו אומדנא להוציא ממק
מהיורשים ולומר שרצתה לבעלה ולא ליורשיה ,ויש
גם יסוד שזהו ראוי לגבי הבעל וכמ״ש לעיל.

אמנם לפי זה הבעל הוא שקיבל עד עכשיו מחייתו
דרכה והפסיד וא״כ מגיע לו ,וכן ביררתי לפי
חוקיהם כדינא דמלכותא וכמנהג ,במקום שיש בזה
יושר וצדק ,ולדידהו החוק היא שמגיע לבעל או
ליורשיו הקטינים שתלויים היו בה ,וגם לדידן אפשר
לקבוע יסוד״המענק כן ,אבל אין הדבר ברור כלל,
ובפרט כאן עבדה בלילות וזהו העדפה על ידי הדחק,

ולמעשה

בדרך פשרה בנידון זה דוקא שהוי העדפה

על ידי הדחק ,הסכמנו כפשרה שני שליש
ליורשיה ושליש לו ,ואינו דומה לספק בכל אשה
שעובדת חוץ לביתה אי נקרא העדפה ,שכאן עבדה
מאותר בלילות ושאני( .ובבעל חוב שלה אי גובה
מיורשיה בפיצויים תלוי כשאלה הנ״ל בגדר פיצויים
ואכמ״ל עוד בזה).

ענינים שונים
סימן תעה
שאלה :איסור לא תחמוד כשחומר ומפציר
למכור או ליתן לא לעצמו אלא
לאחרים
נשאלתי מאחי הגאון דבי דוב שליט״א בחומד
ומפציר בחבירו למכור דירה ולא עבור
עצמו אלא לאהד ,אם גם בזה עובר בלא תחמוד,
ונראה שתלד בטעם איסור לא תחמוד ,אם שורש
האיסור הוא כגזל ומשום שהסכמתו למכירה רק מפני
שדחקו ולחצו אותו מאד הוה כעין גזל ,או שזוהי
מדה מגונה ומושחתת ללטוש עין לנכסי חבירו
ולחמוד אשר לו ,ולדוחקו עד שיתן או ימכור לו ,ולכן
אסרה תורה וא״כ היכא שאינו חומד לעצמו שרי.

ונראה דעיקר החקירה תלד במחלוקת קדמונים
במפציר לתת לו מתנה אם גם בזה עוברים
בלאו דלא תחמוד ,שרבינו יונה בשע״ת (שער ג׳ אות
מ״ג) ס״ל שאפילו במפציר לתת לו דבר במתנה
עוברין בלא תחמוד ,אבל ברמב״ם (פ״א דגזילה) כתב
דהאיסור במכר דוקא ,והובא בשו״ת "ארץ צבי"
(סימן ג) וע״ש שמביא דעת הגה״ק בעל שפת אמת
זצ״ל ובנו הגרא״ם זצ״ל דמדינא אין איסור במתנה
אלא מצד מדת חסידות.

ויש

לתלות המחלוקת בדברינו הנ״ל ,שאם טעם
האיסור הוא כגזל שהסכמה מתוך הפצרה אינה

ברצק גמור שהלחץ פעל ,אזי במתנה י״ל דליכא
איסור דקל לו לעמוד מול הלחץ ולסרב שודאי לא
היה נותן לו מתנה אם לא היה לו איזה טוה״נ מזה,
אבל אם הטעם שמדת מושחתת היא ללחוץ ולחמוד
משל חבית כ״ש שבמתנה הדק כן.

ונראה דשאלה דיק אם יש איסור בחומד עבור
חבירו ,ג״כ תלוי בסברות הנ״ל ,ראם האיסור
הוא השחתה לחמוד ממון חבירו אזי כשחומו־ לא
בעבור עצמו אינו מושחת כלל ,ואם הטעם שזהו כעק
גזל אזי גם בעד חבירו אם הפציר ומכר הוא כעין גזל,
ועיין בחינוך תע״ז שגם ב״נ מצווין על החמדה והיינו
מפני שאיסורו כעין גזל שאף הם מוזהרין על כך
(מיהו ישראל שחומד של ב״נ נראה שאין איסור
חמדה ,דרעך כתיב).
והקדוש ה״חפץ חיים" זצ״ל בסה״ט הקצר (ל״ת מ)
כתב שבמפציר חבירו להוסיף על הנדוניא
עובר בלא תחמוד ,הרי דס״ל שיש גם במתנה איסור
לא תחמוד ,ולפי דברינו הטעם משום שזו השחתה
ללטוש עין בחבירו ולהפציר בו( ,מיהו אפשר שדומה
למכר שתמורת הנדוניא מתחייב לישאנה ולשלם שאר
כסות ועונה ,עיין תום׳ ב״ב מח .ד״ה אילימא ,והואיל
והוי כמכר לכן עוברין ודלמא במתנה גם הוא ז״ל
מודה שאין עוברין) .ולפי דברי הח״ח יוצא חידוש
גדול ראם נגמר השידוך ואח״כ שולח אדם ללחוץ את
המחותן בטענה שאינו נותן כיכלתו או מטעם אחר,
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יש צד שהמשתדל עובר בלא תחמוד שיסודו כעין גזל
לדחוק ולהפציר עד שיסכים להוציא ממנו כשאין לו
ולא נתחייב מעולם.
ועכשיו מצאתי בספר "בצל החכמה" (חלק ג סימן
מ״ה) שמביא מהגרי״י פערלא (ל״ת רע״א
ד״ה מצד) שאפילו גוזל עבור אחרים אין איסור לא
תחמוד ,אבל מביא מספר "מעיין החכמה" על תרי״ג
מצות (יב .ד״ה זה גורלך) שהמשתדל באשת רעך
לחבירו אינו עובר רק על ההימור במעשה ואינו עובר
על לא תתאוה בחימוד ,ומבואר דס״ל שבמעשה
עוברין בלא תחמוד גם במשתדל עבור חבירו ,ואינו
תחת ידי לעיין בו אם קאי באשה דוקא או בכל מכר.

ולמעשה

נראה עיקר שיש להחמיר אף במתנה

והנהגות

ומציעים לו משרה לפקח בעניני מס הכנסה ,וטוען
שיכול לעזור הרבה ליהודים בזה שיזהירם קודם
שיבדקו אצלם ,וכן להקל עליהם בהרבה דברים .אך
מאידך גיסא כל שבודק בספרים ומוצא שם פגמים
חייב להודיע לשלטונות ,שאל״ב ודאי יגלו שמטפל
רק בגוים ולא ביהודים ,ויפטרוהו ,ונמצא שעל ידו
ידרשו מהם תשלום ,אמנם אפילו יתבעו מיהודים
אינם אלא ממחללי שבת בפרהסיא ,שיצטרכו לשלם
חובם מדינא דמלכותא.

שורש הדין ברמ״א ח״מ סי׳ שס״ט (סעיף ו׳) "אע״ג
שאסור להבריח (מכס) מכח דינא דמלכותא,
מ״מ אם אדם מבריח אין למוכס לכוף אותו ליתן
דהוה כהפקעת הלואתו דשרי ,מיהו אם יש בזה משום
יראת המלך ודאי יכול לכוף אותו" ,ואם כן כאן אף
שחייב במס ואסור להעלים ,מ״מ כשהיהודי מעלים
זכה מדיני ממון שהפקעת הלואתו שרי ,ואם ימסרנו
לשלטונות לוקח ממנו ממונו שלא כדין ,ולפ״ז
לכאורה אסור[ .מיהו בביאור הגר״א שם מביא
מהראשונים ז״ל דבאופן זה מותר אף להבריח דלא
כהרמ״א].

שעוברין כמבואר בדברי רבינו יונה,
והפוסקים דנקטו מכר היינו לרבותא דאף מכר
שמשלם עובר וכ״ש במתנה ,ורק משום שבמתנה
צריך הפצרה יותר נקטו מכר .וכן משמע שהאיסור
באשת רעך ,לא מיירי במכר ,רק מפציר בה לעזוב את
חבירו ואפילו ישלם לא נקרא מכר[ ,מיהו אינו מוכח,
דאשת חבירו אף שאינה ממונו מ״מ כיון שמיוחדת לו
להיות אשתו מדיני האישות הרי זה כגזל] ,ואם כן
אמנם במק״א מפורש ברמ״א (שפ״ח סעיף י״ב) במי
לכאורה שורש האיסור הוא מפני השחתה ,ואשר ע״כ
שרצה לברוח ולא לשלם לעכו״ם מה שחייב
אף דעוברין גם במתנה היינו בחומר עבור עצמו דוקא
לו ובא אחר וגילה הדבר אין לו דין מוסר שהרי לא
תחמוד.
ולא בשביל חבירו ,ושפיר אין בזה איסור לא
הפסידו רק שהוצרך לשלם מה שחייב ,מ״מ רעה עשה
שעוברין,
וע״ש בשו״ת בצל החכמה דמסתברא ליה
דהוי כמשיב אבירה .לעכו״ם ואם גרם לו המק (יותר
לעמוד
יכול
אבל לדברינו יש לחלק שאם חבירו אין
”־"ממה שחייב וכמבואר בש״ך) חייב לשלם מה שגורם
חבירו,
בשל
מול הלחץ הדין כמכר שאין לו לבקש
לו .ולפ״ז הכא שמכריחו לשלם מה שחייב לגוים לא
טובה
שזה
רבו
מיהו לפי זה כשמבקש עבור בנו או
נקרא מסור ,ומ״מ אסור משום משיב אבירה לעכו״ם,
ועובר.
לעצמו
גם עבורו הוי כחומר
ע״ש בביאור הגר״א דכיון דהפקעת הלואתו מותר
א״כ כשמגלה הר״ז משיב לו אבידתו.
עכ״פ יש ליזהר מאד מאיסור לא תחמוד שהוא
תולדה דגזל ,וע״כ לא יפציר למכור או ליתן
מיהו בעיקר איסור דמשיב אבירה לעכו״ם מצינו
במתנה ,ואפילו לחבירו ,כשיודע שזהו נגד רצונו ולא
שאם מקדש בכך השם מותר ומשובח כמבואר
יוכל לעמוד בלחץ שלו ,לא ילחץ ולא ייכנס לחשש
ברמב״ם פרק י״א דגזילה (ה״ג) ,והיינו טעמא שזה
איסור זה ,ורבים לא נזהרין מחוסר ידיעה שיש בזה
נקרא צורך ,וכן במכריחו לשלם מס אף שאסור
איסור לאו מה״ת.
לרמ״א שהפקעת הלואתו מותר ,מ״מ הלוא סיים
הרמ״א שאם מפני יראת המלך עביר מותר .ונראה
לכאורה דהוא הדין בנ״ד דינו כמפני יראת המלך,
שאלה :עבודת יהודי חרדי במס הכנסה
שהרי אם יתעסק בגביית מס רק מגויים ולא לישראל
בדרום אפריקה
עלול ליתפס ויאמרו שהיהודים מרמים ,אזי יש חשש
שכולם יסבלו כתוצאה מכך שיכביד עולו עליהם וגם
נדרשתי מיהודי חרדי כאן בדרום אפריקה שאין לו
יפטרו אותו מעבודתו ,שעכשיו יכול לעשות בה רבות
פרנסה שהוא רואה חשבון מוסמך,

סימן תעו
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הרב דוד אריאב
ירושלים

קונטרס "לא תחמוד"
קונטרס זה דן באיסור התורה "לא תחמוד" .איסור זח הוא אחד מעשרת
הדברות ,האחרון שבהם .וכתבו הקדמונים שלכן הוא כולל את כל עשרת
הדברות .ואת כל התורה!

ופירושו הוא שבאיסור זה טמון יסוד גדול ומרכזי בתורה ,והוא האמונה שכל
הנעשה בעולם הוא בהשגחה גמורה ,ואדם שאמונה זו מושרשת היטב בליבו
לא יבוא להתאות בשל אחרים.
ויש לידע שמצוה זו מצויה מאוד ,וכל אדם עלול להתקל בה בחיי היום יום.
וכמו בכל המצוות ,הלימוד מביא ידי מעשה ,ולכן מי שלא לומד עלול
לכשלון.
להלן מספר דוגמאות לכך:

 ראובן לוחץ על חברו למכור לו את מכוניתו ,עובר בלא תחמוד ,אף אםמשלם מחיר מלא והוגן.
 שמעון מנסה לשכנע את חברו שימכור לו את דירתו ,וכדי לשכנעו למכור,הוא מעלה את המחיר עוד ועוד ,עד שלבסוף חברו מסכים למכור במחיר
כ״כ גבוה .בכ״ז עבר שמעון בלא תחמוד.
 מנהל מפעל המבקש מאחד העובדים שימכור לו דבר מה ,באופן שהעובדירא לסרב מחשש שיפוטר ,יש בבקשה זו משום לא תחמוד.

 רב בקהילה המבקש מאחד מבני הקהילה שהוא בעל חנות ,שימכור לואיזה רהיט במחיר מוזל ,ובעל החנות בוש לסרב לו ,עובר הרב בלא
תחמוד.
ונסיים בדברי הגאון ר׳ ישראל סלנטר זצ״ל שכתב בסוף אגרת המוסר,
שהעיקר בשמוש רפואת התורה הוא הלימוד בעוז ועיון ההלכות השייכות
לדיני העבירה ,ההלכה על כל סעיפיה ,האסור והמותר ,לידע איך להשמר
ממנה ,ורב כוחה להשריש לאט לאט קנין רב בנפש ,עד אשר יהיה שוה בעיניו
שאלות איסור והיתר שדרכו להשמר מהם ,כשאלות הלכה זו שהיה נכשל
בה .עכת״ד.
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פרק א :האיסורים שבלב ושבמעשה
שני לאוים נאמרו באיסור החמדה "לא תתאוה" ו״לא תחמוד" .לא תתאדה הוא
במחשבת הלב לבדה ,ולא תחמוד הוא במעשה ,כשמוציא מחשבתו אל הפועל
וקונה את החפץ אליו התאוה.

לא תתאוה
כתב הרמב״ם" :כל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו וכל כיוצא
א.
בהן משאר דברים שאפשר לו לקנותן ממנו ,כיון שחשב בלבו היאך יקנה דבר
זה ונפתה בלבו בדבר ,עבר בלא תעשה שנאמר לא תתאוה ואין תאוה אלא
בלב בלבד"" ,הרי שעובר על לאו זה במחשבת הלב לבדה.

כשאין בדעתו להפציר בחבירו
האיסור להתאוות נאמר רק אם גמר בלבו והחליט שיעשה השתדלות
ב.
גדולה והפצרה מרובה להשיג החפץ ,משא״ב אם מחליט שלא יפציר אלא רק
ישאל פעם אחת ,מותר .ולכן הרואה אצל חברו כלי יקר והתאוה תאוה בליבו
שהיה רוצה הכלי הזה אך לא גמר בלבו לעשות השתדלות גדולה לקחתו אינו
עובר בלא תתאוהב.

א .לשון הרמב־ם בפ-א מגזילה ה״י וכן דעת החינוך ,והוא מבואר במכילתא (פי יתרו) לחייב על
—.התאוה בפני עצמה ועל החימוד בפני עצמו ,דאיתא התם שאם התאוה סופו לחמוד ע״כ .וכן
בזוהר ואתחנן רסא א מבואר שהם שני לאוים .דעת הרא״ש בתשובה כלל צ־ה סי׳ א במחשבתו
עושה איסור וכנ״ל ,ובדיבור עושה איסור נוסף שמדבר אילו ממון זה היה שלו ,וכשלוקח הממון
עושה איסור נוסף .וע״ע בסמ״ג ל״ת קנ׳־ח וביראים רנ״ד ובסמ״ק י״ס דס״ל דרק בעושה מעשה
עובר.
ב .כן מוכיח בספר יהודה יעלה חו־־מ ס׳ לג ,עפ״י ספר חרדים במצוות התלויות בלב פרק בא רכל
שלא גמר בליבו להשתדל בבל עח לקנותו אינו עובר על לא תתאוה ,וכן משמע ברמב״ם פ״א
מהלכות גזלה הלכה י׳ ובטור ושרע ס׳ שנ״ט שהביא לשונו .ח״ל הרמב״ם שם" :כיון שחשב בלבו
האיך יקנה דבר זה ונפתה בלבו בדבר עבר בלא תתאוה׳־ .והטור השמיט תיבות "ונפתה בלבו
בדבר" ,ונראה דתיבות אלו אינן אלא לתוספת הסבר ,ואין המובן משתנה בהשמטתן ,דנפתה לבו
בדבר פירושו שנפתה לבו לעשות את אותן השתדלויות והפצרות .וכ״כ בשרת בצל החכמה (ג,
מג ,י) .וכן מדויק בלשון הגר״ז (הל׳ נזילה) דשינה סדר הלשון וכ׳ ח״ל "משעה שנפתה בלבו וחשב
היאך יקנה חפץ זה עבר בלא תתאוה־ עכ״ל ,שמובנו פשוט שהפיתוי הוא המחשבה איך יקנה
החפץ .ולפי״ז אין לפרש ולדחוק שאיסור התאוה הוא תאותו לחפץ ,ושיעורה הוא עד כדי
שיחשוב כיצד יקננו ,דלעולם עצם תאוותו לחפץ מבלי שיחשוב כיצד יקעו אינה אסורה אף
בתורת חצי שיעור ,דכל עצמות האיסור היא רק המחשבה כיצד יקנה דבר זה( .וע׳ הגהות
והערות לטור החדש (מכון ירושלים) אות סא שנסתפק בזה .ושם כתבו שמדברי הפרישה שם
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ג .אולם ממידת חסידות יש להמנע גם מזה? אם עושה זאת מתוך קנאה
’*ואינו נצרך באמת לחפץ זה.

לא תחמוד
ד .כל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו או כל דבר שאפשר
לו שיקנהו ממנו והכביד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו אף על פי
שנתן לו דמים רבים הרי זה עובר בלא תעשה שנאסור לא תחמוד .ואינו עובר
בלאו זה עד שיקח החפץ שחמדי.

המברר אם עומד למכירה ואינו מהציר
איסור החמדה הוא רק אם מפציר ודוחק בבעל החפץ למכור .ולכן
ה.
מותר לו לאדם לשאול את חברו אם הוא מעונין למכור לו את החפץ
שברשותו ואין בזה משום לא תחמודיז וכש״ב שאם החפץ עומד למכירה
שמותר לחמוד אותו ולקנותו.

משמע ג״כ כהנ׳ל) .וב׳ב ברב ברכות דף צא ע־א .וב־כ ב״מקדש מלך* על הזוהר ואתחנן ודייק
לה מהזוהר שם.
וכל זה דלא בפי מה שרצה לדייק בספר יהודה יעלה שם בלשון הרמב׳ם בסה־מ לאוין רס־ו
והחינוך מצוה תט׳־ז ומלשון הרלב־ג ,ובן הבין בפלא יועץ ערך חמדה ,וב׳ב מהר״ם חגת בספר
ואלה המצות ס׳ תטה ,שעובר בחומד בלבו מבלי שיחשוב כיצד יקננו  -דליתא .ועיין בכל זה
בשד׳ח שם סוף בלל ק״ל .ומדברי האבן עזרא (יתרו) שב׳ וז״ל :אנשים רבים יתמהו על זאת
המצוה איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בלבו בל מה שהוא נחמד למראה עיניו עכ׳ל ותירץ
עפ׳־י משל הכפרי שלא יחמוד בבת המלך ,ומשמע לכאורה דס־ל דהחמדה האסורה היא אף בלא
גומר בלבו כיצד יקעה ,דאל־ב קל הוא להנצל מחמדה זו.
ג .ערוה״ש ס׳ שנ־ט ח׳ .ומה שכתבתי שרק אם עושה זאת מתוך קנאה ע׳ לקמן בסעיף ל׳ו
ובהערה שם.
ד .לשון הרמב־מ פ׳א מגזילה ה־ט .ועי־ש שדעת הראב״ד שאם הסבים המוכר למכירה ואמר
רוצה אני אינו עובר .אולם דעת הרמב׳ם היא שעובר בכל גווני כיון שבא אחרי הפצרה .והשו״ע
הביא את לשון הרמב-ם (סי־ שנ׳ט ס׳י) וגם בדאו׳ יש להחמיר .וע׳ הערה ז באורך לגבי שיטות
הראשונים בזה.
ה .בן מבואר ברמב־ם (א גזילה ט) שב׳ ־הכביד עליו רעים והפציר בו׳ ,משמע שבבקשה פ־א
שרי .וכן בסהט־צ (ל״ת רס׳ו) שכתב הכביד עליו והערים עד שלקחו וכו׳ .ובן בשע־ת (ג מג),
ובחרדים (ל״ת מה־ת התלויות בלב) ,ובספר ואלה המצוות (מצוה ת) ,ובספר תולדות שמואל
(מצוה לח סי׳ א אות ב) ,ובשו׳ת בצל החכמה (ח־ג סי׳ מג) ,וכ׳ שם שלבקש פעם שניה ג־כ שרי,
שהמבקש שני פעמים בודאי אינו עדיין בכלל מפציר כדמוכח ממש*כ הסמ׳ע (סי׳ רכח סק׳ח)
ע־ש ע־כ .וכן הוכיח בהשמטות דג׳פ הוי בכלל מפציר מהא דאיתא בנדרים טז .ושבועות כ .היו
מסרבין (פרש׳י מפצירין) בו לאכול וכו׳ אמר לא אכילנא לא אכילנא ותו אמר שבועה שאוכל
דלא אכילנא קאמר ע׳ב ,הרי בג׳פ הוי בכלל מפצירין .ובן במבקש מחילה (שו־׳ע סי׳ תר״ו) אמרו
שיבקש ג׳פ דמשמע שהוא מטעם הפצרה .ובערוה׳ש שגט יג כ׳ שיזהר מלקנות שלא אצל חנווני
אם לא שהמוכר מבקש ממנו שיקנה ע׳ב .והוא חומרא יתירא ,דלהמתבאר שרי לשאול פעם או
פעמיים.
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ו .ולכן אם חשב לבקש פעם אחת מבלי להפציר אין בו משום לאו דלא
תתאוה

שילם מחיר מלא
ז .גם אם נתן דמים ושילם מחיר מלא עבור החפץ אותו חמד ,עובר בלא
תחמוד מהתורה׳,

בספר הדברה העשירית (אות ז׳) כתב דהעושה שליח להפציר עובר בלא תחמוד ולא אמרינן כיון
דאין שליח לדבר עבירה ,גזה גופא מה שעושה שלא להפציר נקרא מעשה עבירה וא״צ
־שליחות" למעשה ההפצרה .והוא פשוט דזהו מש״ב הרמב״ם הכביד עליו רעים.

ו ,כ״כ בחרדים ש□ וז־ל על לאו דלא תתאוה :משגמר והסכים בליבו להשתדל בבל עת מלקנותו
ממנו מיד עבר עכ״ל ,משמע שרק בגומר בליבו להשתדל בכל עוז ,אבל לבקש פ״א או פעמיים
שרי .וכן משמעות הרמב״ם והרמב״ן בפי שהוכיח בשו״ח בצל החכמה מדבריהם שם.
ז .לענין החמסן שלוקח חפץ בעל כרחו של הבעלים ונותן דמיו ,אם נפסל הוא לעדות משום
עבירת לא תחמוד ,אמרו בגמ׳ (ב־מ ה ע־ב) "לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו" וג׳ שיטות
בראשונים מצינו בענין זה.
א) לכמה מהראשונים אין עובר בלא תחמוד אלא כשלקח החפץ בלא נתינת דמים .דאם נתן
דמיו אינו עובר בלאו זה לדעתם ב״ב התוס׳ בסנהדרין כה :בתירוץ הראשון .ותוס׳ ב״מ ה :ד״ה
בלא דמי כפי שפירשום המהרש״א ומהר״ם שיף והנחל״ד והסמ״ג לאוין קנח והר״ש בספר
הכריתות ש״ג סי׳ קמד .ומה שאמרו שלא תחמוד בלא דמי משמע להו לאינשי ,כן הוא האמת
כפי דמשמע להני אינשי.
ב) ואולם רוב הראשונים סוברים שגם בנתן דמים עובר בלא תחמוד .ומה שאמרו דלא תחמוד
בלא דמי משמע להו לאינשי ,רק לאינשי משמע כך ,ולכן לא נפסלים לעדות ,אך אין זה האמת,
אלא באמת אף בנתן דמים עובר .כ״ב התוס׳ בסנהדרין שם בתירוצם השני .ותוס׳ באיזהו נשך דף
עב סוף ר״ה שטר ותוס׳ בהמניח ל :ד״ה וחכמים ובב״ק סב :ד״ה חמסן .וכן דעת הרמב״ם בפ״א
מהלכות גזילה ה״ט ובהגהות מימוניות שם ,ובראב״ד בהשגות שם .דלא פליג על הרמב״ם בענין
זה ומסכים שגם בנותן דמים עובר ובסה״מ ל״ת רסה .ובחנוך מצוה לח ובמנ״ח סק״ב וביראים סי׳
רנד ובשע״ת ש״ג אות מג וכ״פ בטור ובשו״ע סי׳ שנט סע׳ ט ,י ,יא .ובסמ״ע ס״ק יד .ובב״ש אהע״ז
סי׳ כח סק״ב (וע״ע בכם״מ פ״י מהלכות עדות ובסמ״ע סי׳ לד ס״ק לב).
ג) אותם ראשונים הסוברים שגם בנתינת דמים עובר בלא תחמוד (כדלעיל אות ב) נחלקו לב׳
סיעות .יש מהם הסוברים שזהו דוקא כשהמוכר לא הסכים למכירה .דאילו הסכים ואמר" :רוצה
אני" לא עובר הקונה בלא תחמוד .ויש מהם הסוברים שאף באמר המוכר רוצה אני והסכים
למכירה ,עבר הקונה בלא תחמוד כיון שסו״ס הסכמה זו באה אחרי הפצרה מרובה ואינה נחשבת
כהסכמה בלב שלם .הסוברים שגם בהסכים ואמר רוצה אני עובר בלאו ,הם הרמב״ם מסתימת
דבריו וכן כתבו המ״מ והרעק״א (על ב״מ שם) בדעתו ,והמנ״ח (מצוה לח אות יב ד״ה ודעת),
(ובמנ״ח שם ד״ה עוד כ׳ שלרמב״ם עובר אף בהסכים בלב שלם כיון שהאיסור הוא ההפצרה).
וכ״מ בשע״ת שם .והסוברים שאם אמר רוצה אני אינו עובר הוא הראב״ד בהשגות שם וכ״ב
המנ״דו בדעת החינוך ,וב־מ בתוס׳ הרא״ש ב״מ ה ,:ובתום׳ סנהדרין שם בתירוץ השני.
להלכה נראה דיש לנקוט לחומרא כהרמב״ם ,וכן בשו״ע (סי־ שנ״ט) הביא לשונו וכן נקטו כמה
מהאחרונים ע׳ ערוה״ש (שנט יג) וחרדים (פכ״א).
בבאור המחלוקת כ׳ בברכת פרץ פרשת יתרו ח״ל" :לרמב״ם עיקר העבירה הוא ההימור שבלב,
שהוא ענין תשוקה ורצון .רק ששיעור החמדה שיש בו אזהרה הוא חמדה כזו שהביאה לידי
תוצאה של השגת הדבר .ונמצא שאין ההשתדלות עצמה מעשה של עצם האיסור אלא החמדה
המשפיעה על ההשתדלות היא האיסור ,ומעשה ההשתדלות אינו אלא תנאי בגדר העבירה של
החמדה.
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ובן אם המוכר הסבים למכירה ,עבר הקונה בלא תחמוד ,אם בתחילה
ח.
סירב למכור ,ורק אחרי הפצרות הסביסי׳.

עבירת לא תחמוד בדבור פיו
המתאוה בליבו עובר בלא תתאוה ,אך אינו עובר בלא תחמוד עד
ט.
שיעשה מעשה ויקנה את החפץ וכנ״ל .ואולם ישנו אופן שעובר בלא תחמוד
גם מבלי שיקנה את החפץ והוא אם מדבר בפיו ומספר לאחרים על רצונו העז
ואומר "אלו היה ממון זה שלי" ,י״א שבדבור זה עובר עבירת" לא תחמודי.
ולכן מי שנכשל במחשבת לא תתאוה ,ישמור פיו ולא יספר על רצונו לאחרים
כדי שלא יוסיף על חטאו את האיסור דלא תחמוד שבדבור.

הרמב״ם לשטתו שפסק דאפילו אם אתר ההשתדלות אמר בעל החפץ רוצה אני עובר בלא
תחמוד .נמצא דעצם הקנין אין בו איסורא דהא בבר נתרצה ,אלא ההשתדלות שהשתדל לרצותו
הוא האיסור .ולהראב״ד עיקר הלאו הוא נטילת ממונא של חבירו" ,עכ״ל.
ובקצרה  -לראב־ד וסייעתו האיסור הוא כעין אבק גזל שאינו נותן החפץ מרצון .ולרמב״ם
וסייעתו הוא התשוקה והרצון רק ששיעורו עד שלקח החפץ.
ומש״ב בשר׳ע ס׳ ל״ד סע׳ יג שנפסל רק מדבריהם זהו ביון דלא משמע להו לאינשי לאיסורא אלא
בדיהיב דמי ,ואף דטעו אינשי ,סריס אין לפוסלם מה״ת ביון שלא חושבים שעושים איסור .כ״ב
בתומים ס״ק יג ,וב״ש אהע״ז ס׳ כ״ח ס״ק ב ,שד״ח מערכת הלמ׳־ד כלל קל ד״ה הא.
והנה ראיתי בספר לקוטי שפת אמת (לבעל השפת אמת בסי׳ יז) שכתב ח״ל דעת רוב הפוסקים,
וכן נראה עיקר לפע״ד ,דכל שעושה תחבולה לכוף אותו ממש ,כגון שמעמיד עליו שר ומלך
לבקשו באופן שיורע שלא יובל כלל לומר איני רוצה ובע״ב ישמע לדבריו בכה״ג אסור .וכה״ג
כתב בשערי תשובה לרבינו יונה ז״ל (שער השלישי אות מ״ג) שכל שיודע שלא יוכל למאן
בבקשתו אסור לבקשו למכור לו ,כשיודע שעכשיו אינו רוצה וגם אח״ב לא ירצה בטוב לבבו ע״ש,
עכ״ל .וצל״ע בדבריו ,רמש״כ שדעת השע״ת שעובר דוקא כשלא יכול כלל לומר איני רוצה,
לענ״ד אינו משמע כן בשע״ת דז״ל השע־ת (ש״ג אות מג) "ואם יפציר בו ברוב תחנונים יבוש
להשיב פניו" משמע שיכול להשיב פניו ורק בוש לעשות זאת מחמת ריבוי התחנונים ,אבל אין זה
מצב שלא יכול כלל לומר איני רוצה כמעמיד עליו שר ומלך .ואלו רצה השע״ת לומר שעובר
דוקא במעמיד עליו שר ומלך היה לו לומר כלשון הגמ׳ "תליוהו תביך .ומשב׳ השפ״א עוד שרוב
הפוסקים סוברים כן ,לא מצאתי כעת.
ח .עיין בהערה הקודמת.
ט .ע׳ בדרישה סי׳ שע״א שב׳ דהרא״ש נקט לשון עבירה ולא לשון לאו ,ביון דס״ל דכה״ג אינו
לאו גמור אלא עבירה בלבד ,בנוסף על לא תתאוה שעבר במחשבתו.
י .בטור חו״מ סי׳ שעא כ׳ בשם הרא״ש בתשובה בכלל צה דג׳ עבירות הן בגזילת קרקע,
הראשונה במחשבה שהתאוה ממון חבירו בלבו ,והשנית בדבור שדיבר• :אילו היה אותו ממון
של זה ,שלי" ,והשלישית זה שמוציא מחשבתו לפועל והולך וגחל ממון חברו .וביאר בדרישה שם
דאף דהלאו דלא תחמוד אינו בדבור מכל מקום עבירה יש לו בדבור יותר ממה שהיתה לו תחילה
במחשבה( .ולענ״ד יש לומר שמקורו של הרא״ש לדין זה הוא בכלה רבתי פ״ו :לולי יהיב לי פלוני
ממוניה בידי דהא קא חמד ע״ב .דמשמע דיש איסור בדבור).
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מחויב לבזבז כל ממונו
י .מחויב האדם לבזבז בל ממונו ובלבד שלא יעבור על לאוים אלו ,ככל
לא תעשה שבתורהיא.

החמדה בתורת לאו ובתורת מדה רעה
יא .כל האמור בשער זה הוא בלפי החמדה בתורת לאו ״לא תחמוד״ -
ופרט לזה ישנה מדה רעה ,שאין להתאות ולחמוד הבלי עוה״ז ,ולהסתפק
במועט .והיא מדה מוסרית ,הנלמדת מלאו זה ,אולם אין הכרח שהלקוי בה
יעבור בלא תחמוד .דעבירת הלאו היא רק ביחס לממון זולתו וכפי הנדרים
שמתבארים כאן.

פרק ב :דברים אותם אסור לחמוד
חמדה בחפץ בעל ערך נמוך
יב .אסור לחמוד אפילו בחפץ בעל ערך נמוך ,ואף אם שוויו הוא פחות
מפרוטה אסור לחמוד ברב.

חמדה בחפץ המצוי
יג .גם בחפץ המצוי ויש רבים כמותו בשוק ,וכן בממון הזולת ,חל האיסור
דלא תחמוד .וע׳ בהערהיי דיש חולקים.
יא .כ״ב במנ״ח (מצוה לח אות י) .אך מפני פיקוח נפש נדחה ככל הלאוים חוץ משלושה.
יב .במנ״ח (מצוה ל״ח) כ׳ דאינו עובר בלאו בפחות משו״ם ,אלא שאסור משום חצי שיעור מה״ת
(וע״ע בדבריו במצוה רכ״ד) .ובספר רב ברכות (דף עח) דן בחומד דבר שיש בו שו״פ אבל הוא
בשותפות משני בני אדם אם עובר בלאו זה או לא מי אזלינן בתר רירית או בתר הבעלים עי״ש,
ונפק״מ מצויה לזה בחומו־ ממון צבור ,כך שאין בו שו״פ לכל אחד מהצבור .ולמש״ב סו״ס אסור
מה״ת מדין חצי שיעור מיהא.
יג .בשו״ת ארץ צבי (סי־ ד) כ• בשם האדמו״ר מגור דלא תחמוד שייך רק בחפץ שאינו מצוי ע׳־ב.
ולא הביא מקור לכך .וב״כ הגרי־פ בל״ת רעא ד״ה לכן ח״ל :גזלה היא כשבא להרבות הונו בממון
חברו ,וכשאין כוונתו לגוף החפץ אלא לדמיו ,דגם אם היה רואה חפץ אחר אצל חברו ג־כ היה
גוזלו וגם הרבה אפשר למצוא כאלה אם היה רוצה לקנות ,בזה לא שייך אזהרת לא תתאוה ולא
תחמוד עכ״ל.
ולענ״ד יש להוכיח שבכל גווני שייכים לאוים אלו .דבקרא כתיב "כל אשר לרעך" ומשמע דמרבינן
כל דבר .וכן אמרו בסוטה ט :על בלעם וגחזי דנתנו עיניהם בממון אחרים וממון משמע כל דבר
וכן במסכת כלה רבתי פ״ו ת״ש ושמענהו לכולהו לא תחמוד אפילו ממון פלוני לי ,ע״ב .ואין
נראה לפרש ׳ממון׳ במובן של ׳רכוש׳ והיינו מטלטלים וכד־ (ולאו דוקא מעות) ,דא״ב מה
הרבותא ,והרי זהו שב׳ בפסוק עבדו שורו וחמורו וכל אשר לרעך ,ולא זאת הברייתא באה
לרבות ,וע״ב באה לרבות ׳מעות׳ אף שאינו דבר המסוים ויש רבים כמותו בשוק .וכן בבחיי (יתרו)
כ׳ דלא החכר לא תגזול בעשרת הדברות כיון שהוזכרה החמדה ,והחמדה כוללת את הגזל ,שאין
אדם גחל עד שיחמוד ,ע״ב .ומשמע שהוא בכל ענין כך ,שחומד ואח״ב גוזל ,וא״ב גם בגוזל מעות
הוא כך( .ועיין ריטב״א בב״מ ל״ד ע״ב לגבי הכופר בפיקדון ואומר שאבד דנשבע שאינה ברשותו
תורת האדם לאדם ־ ג קובץ תורני במצות שבין אדם לחבירו עמוד מס (100הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

104

ושהאדם לאדם ♦ ג
חמדה בחפץ שאינו מסויים

יד .אסור להפציר בחברו שיתן לו בגד או חפץ אחד אף שאינו מייחד
בבקשתו איזה בגד או חפץ פלוני ,ויש החולקיבויי.

החומד בחפץ של מצוה וההומד את התורה
סו .האיסור דלא תתאוה ולא תחמוד נאמר גם בחומד חפץ של מצוה
כשופר לולב ומצה ,ובן בחפץ של קדושה כס״ת תפילין ומזוזות״י .ברם את
התורה מותר לו לאדם לחמודטז.
שמא עיניו נתן בפיקדון ורוצה לקנותו לעצמו ולשלם תמורתו והוא לאו דלא תחמוד .וב׳ הרמב״ם
בריש פ־ו דשאלה ,ובפיהמ׳־ש שבועות פ׳־ו מ-ז ח״ל :אם היה הפיקדון דבר שכל מינו שוה ומצוי
בשוק לקנות כמותו כגון פירות או יריעות של צמר או של פשתן השוות בכל ענינם או קורות
שאינן מצויות וכל כיוצא בהן הרי זה משלם ואינו נשבע עכ״ל .והיה מקום להבין שבדבר המצוי
אין לא תחמוד מדלא נשבע על דבר המצוי ,אך נראה שאין זו כוונתו ,דאין פירושו שלא עובר
בלא תחמוד אם נתן עיניו בהם ,אלא שלא וזשדינן ליה בכך דלא שביק היתרא לקנות בשוק
ועביד איסורא לחומדו ממנו ,וכן משמע במ־מ שם).
אמנם נראה שאם המוכר נמנע מלמכור כיון שעכשיו אין לו פנאי לזה ,ואחרי ההפצרות נאות
למכירה בזה שרי כיון שהחמדה היתה בחפץ המצוי וממילא לא חמד בחפץ זה דוקא ,ומהשהוצרך להפציר היה כדי שיתפנה למוכרו לו אבל את עצם החפץ היה מעונין למכור .משא־כ
אם הוצרך להפציר כדי שיסכים לעצם המכירה נראה דעובר אף בחפץ המצוי ,דסו״ס מכרו שלא
בלב שלם ויש בזה אבק גזל .כגון במפציר בחברו שימכור לו את עטו ,אף שיש עטים רבים כאלו
בחנות ,ומה שחברו מתעד למוכרו הוא רק משום שמתעצל לילך לקנותו בחנות ,וגם המפציר
מפציר בו רק מטעם שמתעצל לילך לחנות ,אפי״ה עובר הוא משום לא תחמוד .כן הוא עכ״פ
לסוברים דלא תחמוד הוא משום אבק גזל ,דסו־׳ס מכירה שלא בלב שלם יש כאן.
משא־׳כ לסוברים דלא תחמוד הוא רק משום חמדת החפץ המסוים ,כאן יתכן דשרי כיון שבעצם
אינו חומד חפץ זה דוקא .וגם ברמב־ם בפ׳־א מגזילה ה־׳ט כ־ ושייך לא תחמוד בכל דבר שאפשר
לו שיקנהו ממנו .והרי גם חפץ המצוי אפשר לקנותו וכן אפשר לקנות מעות כגון כסף בזהב,
ומעות של ארץ זו במעות של ארץ חברתה .וכן כתב לי מורנו הגאון ר׳ חיים קנייבסקי שליט״א
שמסתבר דש לאו בחומד מעות וחפץ המצוי והביא ראיה ממסכת כלה פ״ו ע׳־כ .וכן אי נימא
דדוקא בחפץ שאינו מצוי עובר ,אזי ההגדרה מאוד אינה ברורה מהו מצוי ומהו אינו מצוי ,אם ש
בשכונה כמותו או סגי בעיר או בכל הארץ .ועד כמה צריך שידמה לו .ואם יש טובים ממנו האם
מקרי מצוי .ולכא׳ בשורו וחמורו תמיד אפשר למצוא טובים יותר וחזקים יותר .ולא מסתבר דקרא
איירי דוקא בחומו־ את החמור הטוב שבעיר.
יד .הבא״ח בספרו רב ברכות דף צג ע־ב כ־ וז״ל :המפציר בחברו שיתן לו בגד או חפץ אחד ולא
יחד בבקשתו איזה בגד או חפץ פלוני ,אינו נכנס בלאוים אלו ,דלאוים אלו לא נאמרו אלא
במתאוה וחומד חפץ פרטי שראהו ונכנס יופיו בלבו ורוצה אותו עב־׳ל .ואולם עפ׳־י מש־־כ בהערה
הקודמת ,דגם בממון שייך הלאו דלא תחמוד ,ממילא גם בכה־׳ג יש לאסור ,כיון שתמיד החמדה
בממון איננה בדבר המסוים .ועי״ש ברב ברכות (דף צד) שנסתפק עוד בחומד בית של קרובו ,ואין
רצונו בבית זה דוקא ,ולא איכפת לו אם יתנו לו בית אחר ,ולענ׳־ד פשיטא דאסור דסו״ס חומד
בית זה .והרי כל חומד הוא כך שאם יתנו לו אחר כמותו או טוב ממנו לא איכפת לו.
טו .כן הוכיח בשו״ת בצל החכמה ח״ג סי׳ מג ,וראייתו מברכות (יא ).בשבתך בביתך פרט לעוסק
במצוה ובלכתך בדרך פרט לחתן וכו׳ מאי משמע אר״פ כי דרך מה דרך רשות אף כל רשות.
מבואר דאי לאו דכתיב מיעוטא היו מחייבים עוסק במצוה.
ומעתה לענין לא תחמוד ולא תתאוה דלא כתיב מעוטא ע״כ דגם דבר מצוה הוי בכלל האיסור.
וכן הוכיח מהמכילתא (יתרו) כלל ופרט וכלל ובו־ מה הפרט מפורש בדבר שהוא קונה ומקנה אף
כלל מפורש בדבר שהוא קונה ומקנה .ובפי׳ מרכבת המשנה על המכילתא כ־ לאפוקי חימוד
תורה רמה אני בחינם אף אתם בחינם וכן מבואר בזוהר ויצא ע־׳ב .מבואר דדוקא לימוד התורה
תורת האדם לאדם  -ג קובץ תורני במצות שבין אדם לחבירו עמוד מס (101הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

תנו רבנן  /קונטרם £החמוד

— 105

חמדה בחכמה של אתר
גזז .אם ראובן יודע איזו חכמה או מלאכה ,מותר לשמעון להפציר בו או
*־־־להרבות עליו רעים עד שילמדנו חכמה או מלאכה זו ,ואין בזה משום לא
תחמוד ,כיון שלא נאמר איסור זה אלא בדבר ששייך שיקנהו מחברו וחברו
חסריז.

£י?וז <י
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ממעטינן לפי שצריך ללמדה בחינם ואינו בקונה ומקנה אבל ס״ת תפילין ומזוזות הרי הם בכלל
בל אשר לרעך ביון שהם בקונה ומקנה שא־־צ ליתנם לחברו בחינם ומכש׳־כ שופר ולולב ומצה
וכה״ג שאפשר להשתמש בהם לצרכי חול .וכן הוכיח מספר החינוך (מצוה תט״ז> שב׳ שלאו דלא
תתאוה נוהג בבל בני העולם לפי שהוא ענין למצות גזל וא־ב בשם שאסור לגזול כדי לקיים מצוה
כך אסור לחמוד במה שהוא של חברו בדי לקיים בו מצוה .וכן מוכח מדברי שו״ת מחנה חיים
(ח״ב אחח סי׳ לב) .ודלא כדברי התולדות שמואל (מצוה לח סי־ א אות ו) ודחה שם דבריו.
הרבינו בחיי (שמות כ י־׳ז) כ׳ דשרי לחמוד את התורה והמצות וכמו שאמרו קנאת סופרים תרבה
חכמה עכ׳־ד .וע׳ לקמן ,וודאי כונתו שחומד לקיים התורה והמצוות אך לא חומד חפץ של מצוה.
וע־ע בספר רב ברכות להבא׳־ח דף צב שב׳ דהחומד בספר כדי ללמוד בו וכן החומד ביתו לעשותו
בית כנסת ,ואינו רוצה אותו לצורכו כלל דמותר עכ״ד .ע׳־כ מיירי שאינו רוצה שהספר יהיה קנינו
כלל ,ורק יקרא בו ויחזירנו .ובן החומד ביתו לעשותו בית כנסת מיירי שמיד יקדישנו ולא יהיה
קנינו רגע אחד דאל׳־כ נראה דעובר וככל הנ״ל.
ואם בעל החפץ מחויב עפ״י דין למכור החפץ להכירו ,כגון שלזה יש מצה שמורה יותר מכדי
צרכו ולזה אין ,כ־ בשחת בצל החכמה שם שמסתבר שאין בזה איסור ,כיון דגם בלי הפצרתו
מחויב הלה ליתנה לו (ובפרק ה׳ סעי־ ל״ה).
וכ־ במנ׳־ח (מצוה לח אות ד) ראם קנה חפץ באופן האסור ועבר בלא תחמוד ,יכול לקיים בו מצוה
ואין בזה משום מצוה הבאה בעבירה כיון שקדם הקנין למצוה ,וכהתוס־ בסוכה דף ל ד׳־ה הא.
עכ״ד .ולענין ברכה צל״ע אי שרי לברוכי <ע׳ באחוז סי־ תרמט במ׳־ב ס־־ק ו).
טז .זוה׳־ק (יתרו צג ):וז׳־ל :אוף הכי לא תחמוד לא פסיקא טעמא כלל ,ואי תימא אפילו חמודא
דאורייתא אסור כיון דלא פסקא ,ת״ח ,בכלהו עבדת אורייתא כללא ובהאי עבדת פרטא בית רעך
שדהו ועבדו וגו־ בכל מילי דעלמא ,אבל אורייתא איהי חמודת תדיר שעשועים גנזי דחיי ארכא
דיומין בעלמא דין ובעלמא דאתי ,עכ״ל .וכן מוכח מפירוש המרככת המשנה למכילתא שם דבאה
לאפוקי חימוד של תורה דשרי.
בספר דרך פיקודיך (מצוה ל״ח חלק הדיבור אות ב) כתב דחימוד התורה דשרי היינו כגון שרואה
בחברו שיודע איזה מסכת וחומד שידע גם הוא כמוהו .ועי׳־ש שהוציא מזה דלא תחמוד במילי
דעלמא דאסיר הוא אף באופן שאינו לוקח דבר מה מחבירו שהרי בתורה הידיעה נשארת גם
אצל חבירו ,ולכן אף בחומו־ שיהיה לו כשל חבירו במילי דעלמא אסור עכת״ד .אולם נלע״ד
ראפשר להעמיד את דברי הזוהר בכגון שרואה אצל חבירו ספר נדיר וחומד אותו כדי ללמוד
ממנו דהוא דומודא דאורייתא דשרי (ואינו מעונין בספר זה שיהיה שלו לצורכי אספנות וכד׳ אלא
רק בשואלו ממנו) או שרואה שחברו או רבו יורע מסכת או נושא מסוים בתורה ומפציר בו
שילמדנו ענין זה(אף שעי״ב הוא גחל את הזמן של רב^ ואף שבזמן זה גם רבו מקיים מצוות ת״ת
אולם רבו איננו מעונין לעסוק בזה עכשיו ,ועכ״פ יש לרבו ירידה באיכות הלימוד בעיסוקו בכך,
והוא בכ״ז מפציר בו שילמדנו ,ובאופן זה יש נטילה של דבר מה מרבו ,ובכ״ז שרי כיון שהוא
חימודא דאורייתא .אבל לחמוד שיהיו לו ידיעות כשל רבו ,זה פשיטא דשרי אף במילי דעלמא.
וע׳ ערוה״ש (שנ״ט י) שדייק מהמכילתא והרמב־׳ם והשו־ע במה שכתבו שעובר בלא תחמוד בכל
דבר שאפשר שיקנהו ממנו ,שבא לומר שאינו עובר אלא בדבר דשייך בו קנין ,אבל באמנות או
חכמה שמפציר בו שילמדהו אינו בלא תחמוד .ולפי־ז א״א לומר שחמודא דאו־ דשרי שהוא
בכה־ג כיון שגם במילי דעלמא שרי בבה׳־ג.
יז .כבסוף ההערה הקודמת.
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ח£האדםלאדם ♦ ג
חמדה בחפץ שאינו בשימוש

יז .גם בחפץ שאינו בשימוש אצל המוכר אסור לחמוד .ולכן כשאחד
רואה אצל חברו חפץ שאינו משתמש בו ,ועומד אצלו כאבן שאין לה הופכין,
והלה מפציר בו שימכרנו לו או שיתננו לו כשאצלו השימוש נצרך לו ביותר
יש בזה משום לא תחמוד .דוגמא :אדמ^רואה אצל איש פשוט ספר נדיר
ומפציר בו שימכרנו לו ,והמפציר הוא אדם שהספר נצרך לו ביותר ,עושה הוא
איסור בכך".

חמדה במשרה של אחר
יח .אסור לו לאדם לחמוד במשרה ותפקיד של חברויט ולכן מורה המלמד
בתלמוד תורה הלוטש עיניו בחברו שקיבל ללמד כתה גבוהה יותר ,אסור לו
לחמוד בו ולהפציר בו ולהכביד עליו רעים ,או לפנות למנהל כדי שיתן לו את
תפקידו .השתדלות זו אסורה אפילו אם חברו לא ינזק על ידו אלא יקבל
הפקיד גבוה יותר? אם אמנם בהתחלה חברו סירב ,כיון שדבר זה דומה
למרבה לו דמים כדי שיסכים.
יט .וכן תלמיד בישיבה שקיבל תפקיד לסדר את הספרים באוצר הספרים
שבישיבה ,אסור לתלמיד אחר לחמוד בתפקידו ולהפציר בו שיוותר על
תפקידו עבורו.

חמדת בתים וקרקעות
כ .החומד בית חברו או שדהו עובר בלא תתאוה ובלא תחמוד כמפורש
בפסוקים "ביתו שדהו וכו׳״טי אף שהם דברים שאי אפשר לגחלםכב.

יח .ואף שאצל הת״ח הוא צורך מצוה ,בבר כתבתי בסע־ טו שגם לצורך מצוה יש לא תחמוד,
אכן אם מנסה לשכנעו שכנוע של אמת שבשבילו כסף עדיף ,חוהי באמת טובתו ,וגם מכווין
לטובה זו ,אזי אי ל״ת הוא משום אבק גזל ,צ״ל מותר .וגם אם האיסור הוא משום המדה הרעה,
אזי בכה״ג שמכווין באמת לטובתו צ״ל מותר .אולם למעשה עפי״ר קשה לכווין בן.
יט .הראיה מקורה שאמרו עליו בגמרא (סוטה ט ).שנתן עיניו במה שאינו ראוי לו ופי׳ רש״י דקאי
על הכהונה ,והמאירי פי־ דקאי על הנשיאות ,והסמ-ק הביא גמרא זו לעמן לאו דלא תחמוד,
ומוכח דס״ל דשייך איסור זה גם בחומד שררה של חברו .וב״ב באורחות חיים לר׳־א מלוניל סי־
מג ,ובן פי׳ רש־׳י שם לגבי אחיתופל שנתן ובו׳ וכן אחיתופל פי־ רש״י שם שנתן עיניו במלוכה
ואבשלום חמד במלכות (מאירי) ועוזיהו בכהונה.
כ .אכן אם האיסור משום אבק גזל שאין המוכר מסבים בלב שלם ,אזי היה צ״ל מותר כיון
שסו״ס לבסוף מסבים בלב שלם .אולם אם האיסור הוא משום ההשתדלות הרבה ,אזי גם זה
אסור ,דאסור לעשות השתדלות רבה כ״ב( .וע׳ הערה לה).
בא .בכלי יקר על פרשת יתרו כ־ דלא כתיב "שדהו' ללמדנו דאין עובר בלא תחמוד משום דקרקע
אינה עזלת ורק בלא תתאוה עובר כדכתיב בפרשת ואתחנן "שדהו׳־ .וע׳ במנחת סולת על החינוך
שהאריך לדחותו דאין לחלק בין בית לשדה דהלא בבית מפורש בקרא דעובר .ומביא גם ראיה
מלשון המכילתא "וחמדו שדות וגזלו" ,ושם איירי בלאו דלא תחמוד.
כב .שהרי עבדים וקרקעות התמעטו מגזל מכלל ופרט וכלל (ב״מ נו ע״ב) ואולם כמה אחרונים
למדו מהסיפרי שקרקע לא התמעטה מהלאו של לא תגזול אלא רק מהתשלומין (ע׳ אצ״ת ע־
גזל) .דכן איתא בספרי פרשת שופטים על הפסוק "לא תשיג גבול רעך" (ו׳ יד)" :והלא בבר נאמר
לא תגזול ומאי תלמוד לאמר לא תשיג ,מלמד שכל העוקר תחומו של חברו עובר בשני לאוים".
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החומד בחפצי הקדש
בא .החומד בחפצי הקדש ,כגון בחפצי בית הכנסת ,ומפציר בגבאי למוכרם
לו ונתרצה לו הגבאי ומכרם ,אין בו משום לא תחמודכי.

פרק ג :חמדה אצל שותפים
החומד ברכוש השותפים
בב .גם החומד ברכוש השותפים עובר בלא תחמודכי ולכן גם החומד
ברכוש הציבור עובר בלאו זהבה.
כג .יש להסתפק בחומד עבור הצבור ,כגון עסקן ציבורי החומד בית מסוים
לקנותו עבור הצבוו־כי .ואם חומד בו על מנת להקדישו לבית בנסת עי׳ בהערה טו.

שותף החומד ברכוש המשותף
בד .שותף החומד ברכוש המשותף עובר בלא תחמוד .וכגון שאחד השכנים
בבית משותף חמד לעצמו חלק מקרקע הבנין והפציר בשאר הדיירים שימכרו
לו קרקע זו ,ועיין בהערה שיש מי שנסתפק בזהמ.
כג .הפמ״ג (או״ח סי־ תרד משב־ז סוסק־׳א ) נסתפק אי שייך לא תחמוד בשל עכו־׳ם ,וב׳ בשרת
בצל התבמה (ג מח אות ט) דמספק״ל לפמ״ג אי ממעטינן עבו״ם מתיבת רעך ,אך זה פשיטא
דממעטינן הקדש.
כד .עפ״י המבואר בשרת שברי (ח״א סו״ס קס״ו) דאע״ג דכתיב לא תעשוק את רעך ולא תגזול,
לא דרשינן רעך דיחיד אין דרבים לא ,דאדרבא אמרינן חמור עושק וגזל דרבים משל יחיד ,וא״ב
ה״ה לנד־ד ,כ׳־כ בשרת בצל החכמה (ג ,מו> ,ועי״ש שב־ דלרבנן דרב אילעי (בחולין קלה-קלו) כל
מקום שדברה תורה בלשון יחיד לא ממעטינן שותפות ,דבל ישראל נקראים בלשון יחיד .וע׳
מש־׳ב שם לצדד כשאחד מהשותפים הוא עכו״ם ,עי״ש.
כה .כבהערה הקודמת .וכ׳־מ ברבינו בחיי שהביא ראיה מעבן בדוגמא לאיסור החמדה ,והרי עכן
חמד בשל הצבור כמ׳־ש ואראה בשלל ובו׳.
בו .דשמא כיון שאין כאן בעלים מיוחדים הזוכים בבית אין בזה איסור (הדברה העשירית ס״ק
ב) .אך מאידך י״ל כיון שהמפציר הוא חלק מהצבור והוי כשותף החומד עבור השותפות ,דעובר.
ובפרט אי הוי בענף מגזל אין סברה להתיר בכה־ג.
כז .בשרת משפטים ישרים (וז״א סי׳ סט! נסתפק בשותף התובע דינא דגוד או אגוד אם עובר על
לא תחמוד וב׳ דנראה שאינו עובר דחז־ל לא יחזיקו ידי עוברי עבירה ,וש לחלק בין אם תובע
משום נחת רוח לשפות שלום או מחמדה וקרוב לי שלעולם אינו עובר .וממילא נראה לי בקרקע
של שותפים והשתדל השותף לקחת חלק השותף דאין בו לא תחמוד בלל וצל״ע בעת ,עכ׳־ל .וב׳
בשרת בצל החכמה (ג ,מז) דהסברא להקל היא די׳־ל דלא שייך לא תחמוד אלא בחומו־ דבר
השייך לחבירו ולו אין חלק בו ,אבל ש לו חלק בו כשותף לא ,כי אז אין הוא חומד ומתאוה אלא
את שלו ,שהרי בכל משהו שבאותו חפץ יש לו חלק וקנין ורק רוצה שיהיה שייך לו לבדו .ואולם
כ׳ להוכיח משרת בית שלמה (חיור־ד ח־ב סוס״י ר״ט) בהגה־׳ה מבן המחבר שב׳ להוכיח מגמ׳
בחולין לט :דלא שייך לא תחמוד בנכרי ,ושם מיירי בשותף נכרי ,ואי בחומד אחד מן השותפים
בחלק חברו לא שייך לא תחמוד ,אין ראיה משם דל״ש לא תחמוד בשל נכרי כיון דבשותפים
מיירי דאפילו בשל ישראל ל״ש בהו לא תחמוד ,א״ו דלא עלה על דעתו בלל לפטור שותף החומד
בחלה שותפו ע״ב.
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כה .אחד הדיירים בבית משותף המעונין לבנות מרפסת תלויה ,ומבקש את
רשות הדיירים ,ואחד הדיירים מתנגד .נראה דמותר להפציר בו ולהרבות
רעים עד שיסכיסנח.

שותף התובע פירוק השותפות
כו .שני בני אדם השותפים בקרקע קטנה או בחפץ שא״א לחלקו ,בגון
מכונית ,יכול אחד השותפים לתבוע את פירוק השותפות ,והיינו ,שימכור לו
את חלקו או שיקנה הלה את חלקו ממנו .ומותר אף להפציר בו שיסכים .ואף
לתובעו בב״ד לכך .ברם נראה שאם עושה זאת מתוך חמדה בחלק חברו,
ויודע שחברו לא יקנה את חלקו ממנו אלא יאלץ חברו למכור לו את חלקו,
בכה״ג עובר הוא בלא תחמוד ,והכל תלוי בכוונת הלכי״.

פרק ד :חמדה המצויה במקרו ובממכר
הפץ העומד למכירה
כז .חפץ המוצע למכירה מותר לחמוד בו ולקנותו ,ואף מותר לעמוד על
המקח ולהפציר במוכר שיוזיל במחירו .ברם להכביד עליו רעים ולהפציר בו
רבות שיוזיל !במחיר כל כך עד שניכרים הדברים שבאופן זה איננו מעונין
למוכרו נראה דאסורל.

ונראה שבן עיקר ,שהה ודאי שייך איסור גזל בשותף הגוזל את חלק שותפו ,וה״ה לא תחמוד.
ועוד דספיקא דאורייתא לחומרא .ועוד יש להעיר שאם המצב הוא בגוונא דבופין על מדת סדום,
דזה נהנה תה לא חסר ,מסתבר שאינו אסור .וכן אם התנגדות השכן היא רק בגלל רעש ולכלוך
שבשעת הבניה נראה דשרי לשכנעו שהדבר ייעשה באופן נאות עד שיסכים.
כח .כיון שאין הוא חומד בקרקע של הרכוש המשותף .ולבל היותר הוא עומד לעשות מעשה
שיגרום לנזק לשכן ,כגון שיוסיף לו צל או רעש ,ובהיזק לחברו אין לא תחמוד כמ׳ש הגרי־־פ
פערלא שם ,דאין הוא לוקח משל חברו לעצמו.
כט .בשרת משפטים ישרים (ח״א סי׳ סט) נסתפק בשותף התובע דינא דגוד או אגוד אם עובר על
לא תחמוד ,וכ׳ דנראה שאינו עובר דחז״ל לא יחזיקו ידי עוברי עבירה ,ועוד כ׳ דיש לחלק בין אם
תובע משום נחת רוח ולשפות שלום (או מאיזה טעם אחה או מחמדה ,עכ״ד .וכך סתמתי דדבר
המסתבר הוא .ואף דסיים שם דקרוב הוא שלעולם אינו עובר וצ־ע ע׳־כ ,דבריו הראשונים יותר
נראים .וע-ע בשרת בצל החכמה (ג מז) מה שדייק מדברי שרת בית שלמה (יור״ד ח׳ב סרס רט)
ג״כ דשייך לא תחמוד בשותפים.
ל .כן נראה בסברא דסרס באופן זה איננו מעונץ למכור ורק משום ההפצרה נאות למכור .ושרר
שכ״ב בשרת שבט הקהתי (ח״ג סי׳ שכ״ט) .מקרה זה שייך גם באיש נכבד (עיין פרק ה סעיף מ)
שמציע מחיר נמוך מאד לחפץ העומד למכירה ,והמוכר מסכים רק בגלל שהוא איש נכבד ולולא
זאת לא היה מוכר במחיר כזה כלל ,נראה דעובר בלא תחמוד.
ובן מצוי מנהג בין סוחרים שאינם משיבים ריקם את הקונה הראשון ביום ,ובכל ענין רוצים
שהעסקה עמו תתבצע (כיון שסוברים שסימנא מלתא ויצליחו יותר באותו יום) ,ולכן קונה המנצל
זאת ועומד על המקח ומחיל הרבה עד שעור שבעה׳ב מפסיד בעסקא זו ,יתכן ועובר בלא תחמוד,
וצ׳־ע ,דיתכן שאין זה נחשב להפצרה ,אלא ניצול מצב ,וכמו הקונה מאדם הזקוק למזומנים.
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המרבה בדמים
כה .חפץ שבעליו אינו מעונין למוכרו ,אסור להרבות לו דמי□ ולהעלות
במחיר וע״י כך לשכנעו שיסכים למכרולי‘.
בט .ברם אם כששאלו האם מעונין למכור הלה שותק יכול המציע לחשוב
שהלה מעונין למכור אלא שלא נתרצה למחיר שהציע ויבול להרבות במחיר
עד שהבעלים יגיב בחיוב או בשלילהל?
לא .ישנה לכאורה אפשרות לחמוד בשל תכירו בדרך של היתר ,הכיצד  -תחילה ישאלנו אם
"־החפץ עומד למכירה ,ואם יענה בשלילה ,יציע לו לקנותו במחיר מסוים ,גבוה מהרגיל .ואם גם
לזה יענה בשלילה ,יציע מחיר גבוה יותר ,וכן יעלה את גובה ההצעה עוד ועוד עד שיסכים
למוכרו .והיה נראה שבאופן זה אינו נקרא מפציר או מכביד ברעים אלא נחשב שרק שואלו האם
עומד למכירה במחיר שמציע .וכשלבסוף המוכר מסכים למחיר הגבוה נחשב הדבר שהסכים מיד
למכירה במחיר זה.
אך בברכת פ( pפר׳ יתרו) כ׳ דבכה״ג אסור "שנתן לו דמים הרבה ועי״ז פעל שנתרצה" ,ובן
בחרדים (שם) כ׳ שאם הרבה לו דמים דאסור .ונראה שמקורו בלשון הרמב״ם פ״א מגזילה הי׳־א
"אע״פ שהרבה להם בדמים" ,דמשמע שריבוי הדמים הוא אופן מסוים של הפצרה .וג׳ דזה תלוי
במחלוקת ראשונים .דאם איסור החמדה הוא משום חמדת הלב (אלא ששיעורה הוא עד כדי
שקנאו ממנו) אזי אמנם יש לאסור אף בהרבה לו דמים ,אבל אם אסור חמדה הוא משום אבק
גזל ,דהמוכר לא מוכר לו בלב שלם ,אוי נראה שהוא דוקא כשמפציר בו או מרבה עליו רעים,
שדוקא אז אינו מתרצה למכור בלב שלם ורק מטעמים חיצוניים מתרצה למכור ,אבל אם מרבה
לו דמים ,יתכן שמותר לשיטות אלו ,כיון שכה״ג מתרצה למכור בלב שלם .למעשה לכאורה יש
להחמיר בדין זה( .וכן פשוט שלראב״ד דבאמר רוצה אני אין לא תחמוד ,שבכה״ג ג־כ אין איסור
כיון שלבסוף הסכים) .שאלתי את מורנו הגאון ר׳ חיים קנייבסקי שליט״א וענה לי "שכן משמע
ה?7זון (של החרדים והברכת פרץ) וצ״ע".
ולפ״ז ההצעה הראשונה צריכה להיות בסגנון של ■האם אתה מוכן למכור" בלבד ,ולא לשאול
"האם אתה מוכן למכור בכך וכך" באופן שהצעת המחיר היא גבוהה במיוחד ויש בה משום לחץ
והפצרה למכור .ושמא י״ל שכיון שהמציע מסופק אם הבעלים מעונין למכור ,אזי שרי לפתוח
בהצעה במחיר גבוה ,ביון שאם מעונין למכור ודאי דשרי להציע מחיר גבוה .ונראה לדון זאת
כספיקא בדאורייתא ולחומרא ,ואין לפתוח במחיר מופרז שיש בו משום לחץ.
לב .בהא דכי החרדים והברבת פרץ שלהרבות דמים יש בזה משום לא תחמוד ,יש להתבונן
במעשה דרב ספרא במה שאמרו במכות (כד ).דובר אמת בלבבו כגון רב ספרא ,והובא ברש״י
מהשאילתות (ויחי ,לו) דהכי הוה עובדא דרב ספרא היה לו חפץ אחד למכור ובא אדם אחד
לפניו בשעה שהיה קורא ק״ש ואמר לו תן לי החפץ בכך וכך דמים ולא ענהו מפני שהיה קורא
ק״ש כסבור זה שלא היה רוצה ליתנו בדמים הללו והוסיף ואמר תנהו לי בכך יותר לאחר שסיים
ק״ש אמר לו טול החפץ בדמים שאמרת בראשונה שבאותם דמים דעתי ליתנם לך ע״ב.
ואם נימא כהחרדים שיש בהוספת דמים משום לא תחמוד אזי היה רב ספרא צריך להמנע
מליתנם לו במחיר הגבוה כדי למנוע ממנו מלעבור על לא תחמוד ויש בזה משום לפנ״ע( ,ואף
שרב ספרא הסכים בלבו למוכרו בפחות ,אך הקונה לא ידע ,ויש בזה משום מתכוין לאכול בשר
חזיר ועלה בידו בשר טלה ,וגם על זה יש לפנ״ע כבתוס׳ קידושין ל״ב) ,וא״ב אין ראיה שיש לו
מעלת דובר אמת בלבבו .ויש מכאן לבא׳ ראיה שע״ב אין בהוספת דמים משום ל״ת .אלא דאיכא
למדחי כהסוברים דאין לפנ-ע בלא תחמוד .ועוי׳ל דכיון דלא היה ברור שרב ספרא לא היה
מעונין למכור ,אלא יתכן שמעונין אלא שלא נתרצה במחיר הנמוך אין בזה לא תחמוד וכן עיקר.
ולפיה נראה שאם אדם מבקש מחברו שימכור לו חפץ בכך וכך ,והלה שותק ,יכול המציע לחשוב
שהלה מעונין למכור אלא שלא נתרצה למחיר שהציע ,ומותר לו להעלות ולהוסיף במחיר עד
שיתרצה ,ואין זה נחשב שמפציר בו למכור כיון שלא גילה את דעתו להדיא שאינו מעונין למכור,
ולכן העלאת המחיר אינה נחשבת להפצרה עד רצונו מדלא גילה את רצונו( ,ואף דיש לדחות
את הראיה ממעשה דרב ספרא וכנ״ל אך עצם הדין נראה בך בסברא).
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ל .אם כששואלו האם מעונין למכור ענה לו "תלוי במחיר" פשוט שמותר
להראות לו דמים עד שיתרצה למחיר שהציעא.

הצעה לחברו קנה את שלי או אקנה את שלך
לא .שני בני אדם העוסקים לפרנסתם באותו ענף ,ומתפרנסים בצמצום.
והגיע אחד מהם למסקנה שיותר בדאי הוא שיקנה האחד את תלק חברו
והשני יפנה לעיסוק אחר .יבול הוא לבוא בהצעה בזו אל חברו או קנה את
שלי או מבור לי את שלך ,ואף להפציר בו שיסכים ,ואין בזה משום לא
תחמוד ,ובלבד שאבן עושה הוא זאת מתוך הכוונות הנ״ל .אולם אם עושה
הוא ’זאת מתוך חמדה בחלק חברו ויודע שחברו לא יקנה את שלו ,אלא יאלץ
חברו מתוך לחציו והפצרותיו למכור לו את שלו ,בכה״ג נראה שעובר הוא
בלא תחמוד ,והכל תלוי בכוונת לבולי.

סחורה שאינה עומדת למכירה אלא לאחר זמן
לב .סוחר שיש לו סחורה שצריך למוכרה ,אלא שעכשיו אינו רוצה למכור
מאיזה טעם ,אסור להפציר בו שימכרנה ,והעושה בן עובר בלא תחמוד ועיין
בהערה*.

לג .ביון שהמוכר מלכתחילה מוכן למכור במחיר מסוים שעולה על ליבו אלא שלא נקב בו עד
אשר המציע אומרו בעצמו .ופשוט.
לד .כן נראה לענ״ד בסברא .ומש״ב בשחת בצל החכמה (ג מז) ת״ל :דביון שהוא אינו רועה דוקא
לקנות את של חברו ,אלא או לקנות את של חברו או למכור את שלו ,אין בזה שמץ של לא
תחמוד ולא תתאוה וזה דין דגוד או אגוד שהיתרו ברור ,עכ״ל .לענ׳־ד הוא תמוה ,דאין זה דין
דגוד או אגוד ,דשם הוא זכותו של בל אחד לדרוש חלוקה .עת־ נראה שזהו דוקא באם ההצעה
וההפצרה לא באה מתוך חמדה וכנ״ל .דהגע עצמך דאם החפץ שבידו הוא גרוע וחומד בחפץ
יפה שביד חברו ומפציר בו שיקנה ממנו או שימכור לו את החפץ היפה שביד חברו והוא יודע
שמסתמא חברו לא ירצה לקנות את הגרוע שבידו ,וממילא עיקר ההפצרות הם בעצם שימכור לו
את שבידו ,ובי דבר זה יהיה מותר.
לה .ב״ב בשו־ת שבט הלוי ח״ה בקונטרס המצות ס׳ י״ט .ונלע״ד דתלוי מאחה טעם איננו רוצה
למכור עכשיו .דאם איננו רוצה למכור בעצם ,דהמכירה עכשיו לא כדאית דשמא יעלו המחירים
או שאיננו רוצה להחזיק עכשיו בכסף מזומן ושאר סיבות שאינו רוצה את המכירה ,אזי אבן
המפציר בו עובר בלא תחמוד .אבל אם יש סיבה חיצונית שאיננו רוצה למכור עכשיו ,כגון שאין
לו זמן פנוי עכשיו לעסוק במכירה זו ,או שמצב רוחו איננו בכי טוב ,או שהוא עייף ,והלה הפציר
בו עד שנאות למכור ,אזי נראה שאין בזה משום לא תחמוד ,כיון שלעצם מכירת החפץ הוא מוכן
וההפצרה היתה שיוותר על הסיבה החיצונית שהיתה לו .ולכן נראה שמותר להפציר במוכר שזה
הרגע סגר את החנות שיחזור ויפתחנה כדי שימכור לו ,ואף שעכשיו הוא איננו רוצה למכור ,אך
זהו מסיבה חיצונית ,דמתעצל לחזור ולפותחה או שממהר לביתו ,אך לאחר שנתרצה לפתוח,
ודאי שמעונין בעצם המכירה.
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חמדה בכספו של הקונה
לג .כשם שלקונה אסור לחמוד בחפצו של המוכר ,כן אסור למוכר לחמוד
בכספו של הקונה .ולכן סוכן מכירות המחזר על הפתחים מותר לו להציג את
מרכולתו בפני האנשים ולהציעה למכירה ,ואף לפרט ולהאריך בשבח
מעלותיה .אולם אם ניכרים הדברים שבעל הבית איננו מעונין כלל בקניה
(ואינו מדחהו רק כדי שיוזיל במחיר) אסור לו לסוכן להפציר בבעל הבית כדי
שיקנה ממנו ,ואם עושה כן עובר הוא בלא תחמודלי ,כיון שהוא חומד בכספו
של בעה״ב.

פרק ה :אופני חמדה שונים
החומד שיתנו לו מתנה
לד .גם המפציר בחברו שיתן לו מתנה עובר בלא תחמודל>.
לה .ומצוי הוא שהחתן מכביד על חותנו קודם החתונה שיתן לו דבר פלוני
ופלוני ,מה שלא התנו על זה בשעת כתיבת ה׳תנאים׳ ,ואע״פ שחותנו ממלא
מבוקשו אעפ״ב עובר החתן על לאו זה דלא תחמודלח.
ואולם בשעת המשא ומתן על ה׳תנאים׳ יכול כל צד ללחוץ ולשכנע
לו.
כדרך כל משא ומתןלט.
לז .עני הנצרך לצדקה מותר לו להפציר ולהתחנן שיתנו לו מתת כיון
שהנותן לו מקיים בזה מצוה שהוא חייב בה״.

לו .בן נראה לעג־ד כיון שחומד הוא בכספו של בעל הבית ,וגם בכסף חל איסור זה כבפרק ב
סעיף יג.
לז .בשע״ת (ג ,מג) כתב גבי איש נכבד החומד לקחת כל חפץ שאסור לו לשאול מעם רעהו מקה
או מתת בלתי אם ידע כי נתון ינתן לו בנפש חפצה ולא ירע לבבו בתתו לו ע״ב .הרי שהזכיר
מתנה .ובן בסמ״ג מצוה קנח מבואר שעובר גם במפציר שיתן לו מתנה .וכן הוכיח בשרת שבט
הקהתי (ח״א סי׳ שע״ט) .וכ״ב בשו־ת א pצבי (ג ,ו) .ובספר המצוות הקצר להח״ח (ל״ת מ) קורא
תגר על חתן המכביד על חותנו קודם החתונה שיתן לו דבר פלוני מה שלא התנה ע״ז בשעת
כתיבת התנאים ואע״ם שחותנו ממלא מבוקשו אעפ״ב עובר החתן על לאו זה דלא תחמוד ,מוכח
דס״ל דגם במתנה שייך לא תחמוד ,וב״ב ברב ברבות דף צג ,וב־ב בפלא יועץ ערך דבור .ובשו״ת
בצל החכמה (ח״ג סי׳ מד) כ־ להוכיח כן אף מדברי מרבבת המשנה שביאר את המכילתא דבאה
לאפוקי רק חימוד של תורה דהוא בחינם ולא שייך ביה קונה ומקנה הא במתנה דאפשר בקונה
ומקנה אסור .ובן הוכיח מדברי הסמ״ג (ל״ת קרח) דס״ל דלא תחמוד הוא בלא דמי דוקא ,ולא
בדרך גזל קאמר דא״ב תפוק״ל מלא תגזול ,אלא ע״ב דעיקר הלאו קאי בחומד בחפץ חברו ומפציר
בו ברעים ומבקש ממנו ליתנו לו בלא דמי במתנה מרצונו הטוב עי״ש .וע״ע בשו״ת ארץ צבי שב׳
בשם האדמו״ר מגור זצ״ל דס״ל שהוא רק מידת חסידות עי״ש .וע״ע בתשובות והנהגות ח״ג סי׳
תעה.
לח .דברי הח״ח כבהערה לעיל.
לט .פשוט ,וכ״ב החפץ חיים בסו״ס שמירת הלשון.
מ .ב״ב בשו״ת ארץ צבי שם כיון שהנותן מקיים בזה מצוה .וכופין על הצדקה ,וכתוב ולא ירע
לבבך בתתך לו ,דמשמע שאף אם נותן ברוע לב לוקחים ולא חוששים .וכ״ב הח״ח בסו״ס
שמיה״ל בחתימת הספר שהמפציר שיתנו לו צדקה שרי .ולפי״ז אם המבקש צדקה איננו עני,
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חמדה בכ׳קדון ובהלואה
לח .החומד בפקדון שהופקד אצלו ,וכובשו תחת ידו ואינו מחזירו לבעלים,
עובר בלא תחמוד•“

החומד שיהיה לו בשל חברו
לט .מותר לו לאדם לחמוד ולהתאוות שיהיה לו חפץ כשל חברו ,ואף לילך
לחנות ולקנות חפץ בזה ,ואין בזה משום לא תחמוד ,ביון שלא חומד את
החפץ המסוים של חברו.
מ .ברם מידת חסידות היא“״שלא לחמוד מתוך קנאה כלל“.
מא .אכן נראה שאם האדם מתיישב בדעתו שהחפץ נצרך לו לשימושו
ולתועלתו ,ומעונין להשיג חפץ כזה ,שלא מתוך קנאה בחברו ,הדבר מותר
לחלוטיןמי.

באופן שהנותן לו אינו מקיים מצוה ,עובר המבקש בלא תחמוד .דבר זה מצוי בקבצנים שאינם
עניים ומטילים עצמם על הצבור.
מא .כן מפורש בגט ,ב־מ דף ה ,:ובספר מנחה חדשה על החינוך נסתפק בעושק את חבירו ,וכן
בהלואה ובפקדון אם עובר כשאין רוצה להחזיר ,דאפשר דבעינן דמתחילה שיחמוד ואח׳־ב יקח
החפץ ,אבל באן החפץ בא לידו בהיתר ,עכת״ד .ותימא שנסתפק בפקדך דמפורש בגט׳ שם
לאיסורא .ובספר הדברה העשירית (אות ח׳) כתב דאין להביא ראיה מפקדון להלואה דבפקדון
הוא ברשות הבעלים וכשהחליט ליקח אותו לעצמו היה לאחר החמדה חה לא שייך בהלואה.
מב .במכילתא דרשב״י (יתרו) קתני יכול לא יאמר לואי עיני בעינו לואי שערי כשערו ת״ל שורו
וחמורו עבדו ואמתו ביתו ושדהו ,מה אלו מיוחדים דברים שאפשר להן לבא תחת ידך ותברך
חסירן ,אף אין לי אלא דבר שאפשר לו לבא תחת ידך וחברך חסירן ע־כ .וכן ברמב״ם כ׳ "עד
שלקחו ממנו־׳ והובא לשונו בשר׳ע .והוא פשוט .ח׳־ל רבנו אברהם בן הרמב״ם עה״ת (יתרו) :והבן
שאזהרה זו (ז־לא תחמוד) על איזה חפץ שיש ברשותו של חברו לא על מה שדומה לאותו החפץ.
המשל בזה ראובן יש ברשותו בית נאה אסור על שמעון להתאוות שאותו בית גופו יהיה שלו לא
שאסור לו להתאוות לו דוגמתו או דומה לו עב״ל .ומש״ב במלבי״ם (יתרו) שבדברות אחרונות
הוסיף על התאוה שיהיה עשיר כמוהו ע־כ ,ודאי לא דק וכוונתו שיקח לעצמו את העושר של
חברו דזה נהנה חה חסר .ומש־כ בס׳ דרך פקודיך (מצוה ל״ח חלק הדבור אות ב׳) לאסור בנ״ד
צ־׳ל שהוא ע״ד החסידות .וע׳ בשו׳־ת בצל החכמה (ח״ג סי׳ מ״ט) ,וכן בשו־־ת שבט הקהתי (ח־א
סי׳ שע׳־ט) כ׳ להתיר בנ״ד.
מג .עס״׳י הדרך פקודיך שם .גם מהאבן עזרא על התורה (יתרו) משמע קצת לאסור החמדה
שבלב שיהיה לו כשל חברו ,דז־־ל אנשים רבים יתמהו על זאת המצוה ,איך יהיה אדם שלא
יחמוד דבר יפה בליבו כל מה שהוא נחמד למראה עיניו עכ״ל .ומתרץ במשל הכפרי שלא חומד
בבת המלך ככה כל משכיל צריך שידע כי אשה או ממון לא ימצאנו אדם בעבור חכמתו ודעתו,
רק כאשר חלק לו השם ע״ב .ומעצם שאלתו משמע שיש לאסור אף את חמדת הלב בלבד
שרוצה שגם לו יהיה כזה ,דאם כשאר הפוסקים הסוברים שהתאוה והחמדה האסורה היא רק
במחשב ומתכנן כיצד ישיג את הדבר של חברו ,הרי מזאת קל להשמר .אכן מכל הפוסקים דלעיל
מוכח דזה שרי מדינא .ושנינו באבות הקנאה וכו׳ מוציאין את האדם מן העולם ,לכן כתבתי שלא
לחמוד מתוך קנאה .וכן ברבנו בחיי (יתרו) משמע דדוקא חמדת התורה והמצוות מותרת ואמרו
קנאת סופרים תרבה חכמה ,הא קנאה אחרת לא ,ואף שהיא רק קנאה בעלמא .וכן בשו״ת שבט
הקהתי שם כ׳ ששמע לחלק שאם אינו צריך את החפץ שרואה אצל חברו ,ורק משום שיש
לחברו חפץ כזה רוצה גם הוא ,שהיא חמדה הבאה מתוך קנאה ,אז יש לאסור ,שהרי רוצה את
החפץ רק משום שיש לחברו חפץ כזה עבת״ד( .אלא דשם כ׳ דיתכן שהוא לאו גמור ,ולענ׳־ד אינו
אלא מדה רעה).
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מב .החומד לקחת חפץ מסוים והוא איש נכבד ,שאם יבקש יתבייש הנשאל
לסרב לבקשתו אסור לו לבקש מרעהו שימכור לו חפץ זה ,או יתננו לו במתנה,
אא״ב ברור הדבר שיתננו לו בלב שלם ולא ירע לבבו בתתו לו™.
מג .ולבן רב ,מורה ,מנהל וכד׳ ,המבקשים מהאנשים שתחת מרותם לקנות
מהם דבר מה ,או שמבקשים שיתנו להם מתנה ,יעשו זאת רק אם הם בטוחים
שהנותן יתן להם זאת בלב שלם.
מד .כל הנ״ל שייך אף כשהורים מבקשים זאת מבניהבומי.

המפציר שיעשו עמו חסד
מה .מותר לו לאדם לכוף את חברו בדברים ולהפציר בו כדי שיעשה עימו
חסד כיון שחברו מקיים בכך מצוה שהוא חייב בהי״ ,ולכן -
 מותר להפציר בבעל רכב שיקחנו ברכבו למקום נסיעתומח. אדם הנתון במצוקה כלכלית יכול לפנות לחברו או לגבאי גמ״חולהפציר בו ולהתחנן שילווה לו מעות.
יש איפוא להבדיל בין אם החומד רוצה לקיים מצוה בחפץ שחומד לבין אם
החומד מפציר בחברו וחברו מקיים מצוה שחייב בה בגותגו לו את החפץ
שחמד שבאופן הראשון הדבר אסור כבסעיף טו.
ובאופן השני הדבר מותר כבסעיף לו.

מד .כן היה נראה בסברא .ואח"כ ראיתי בשרת שבט הקהתי שם שאם צריך את החפץ ורק
שלא ידע עד עכשיו דיש חפץ בזה ועכשיו נתוודע לו כשראהו אצל חברו ,שאז ליבא איסורא
כלל.
מה .רבנו יונה בשע״ת (ג ,מג) ,אורחות חיים לר״א מלוניל סי׳ מ״ג .ובשרת בצל החכמה (ג ,מד)
הסתפק דשמא הוא רק מידת חסידות עי׳־ש .אולם אינו נראה כן ,דזיל בתר טעמא ,דבללא בייל
השע׳־ת בריש דבריו דבל שחברו מוכר החפץ ואין את נפשו למוכרו ,בי זה במו הברח ואונם ,אם
כן גם באיש נכבד שמבקש והנותן נותן שלא בנפש חפצה ולבבו רע בתיתו לו הרי״ז בבלל הלאו.
ומה לי אם מפציר בו ומכביד עליו רעים ומה לי אם הוא בעצמו גורם למצב הזה מבח עצם
מעמדו .ודבר זה מצוי ברב נכבד או איש ציבור וכדומה( .ושמא זוהי הרבותא ד־לא חמור אחד
מהם נשאתי־ ,דמתבישים לסרב ולכן לא השתמש בעזרת האחרים בלל) ,וב״ב בספר רב ברכות
(דף צב) שאצל אדם גדול בקשה וביאה לביתו היא בהפצרה ,וראייתו מכתובות דף נג ע־א עי״ש.
מו .נראה שזהו דוקא בדברים שאין הבן מקיים מצות כיבוד הורים כשמסבים לבקשה .דבשמקיים
כיבוד הורים נראה שאין לא תחמוד כיון שמקיים אז מצוה ,כדלעיל פרק ב סעיף טו.
מז .כבפרק ה סעיף לו.
מח .בגוונא שבעל הרכב חייב משום חסד ליקחנו עמו ,כגון במקוו שאין תחבורה ציבורית וכיו״ב
(ואכמ״ל בנידון זה).
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חמדה המצויה בין אחים
מו .חמדה המצויה בין אחים היא בגון שאחד הבנים רואה דבר שאחיו
קיבל ומבקש מהאבא שיאמר לאחיו ליתנו לו ,והבן לא יכול לסרב לאביו ונותן
שלא מרצונו הגמור ,ונמצא האח שביקש זאת עובר בלא תחמוד .ואפילו
כשהטענה שלו צודקת ,אין זה מתיר לו את הלאו .ולדוגמא בן אחד שרואה
שאחיו היבל מנה גדולה של אוכל והוא קיבל מנה קטנה ,ומבקש מאביו
שיאמר לאחיו ליתן לו חלק ממנתו וכך ישתוו במנותמט.

המשקר או מחניף מתוך חמדה
מז .החומד בחפץ של חברו ,וכדי להשיג את מבוקשו מחניף לו או אומר
דבר שקר ,נראה דעובר בלא תחמוד ,אפילו שלא הוצרך להפציר בו ולא
הרבה עליו ו־עיםנ.
מח .ולדוגמא ■ המחניף לרשע ואומר לו כמה נאים מעשיך ומתוקנים
דרכיך .ועשה זאת כדי למצא חן בעיניו ,ובכך יתבייש הלה ויחזור בו מסרובו
למכור ,לו את החפץ בו חמד ,עובר בלא תחמוד.
מט .ובן החומד בחפץ של חברו ובדי להשפיע עליו שיחזור בו מסרובו
למכור אומר לו דבר שקר  -שהחפץ נצרך לו באופן דחוף או שנצרך לרב גדול
ומפורסם ,ובכך נוצר עליו לחץ למכור שלא מרצונו נראה דעובר בלא
תחמוד".
מט .ונראה דזהו דוקא בבנים גדולים ,או רוקא באין סמוכים על שולחן אביהם ,שאם לא כן הכל
שייך לאבא וצ־ע .וכגון אילו היו מבקשים אחי יוסף מיעקב שיאמר ליוסף שיתן להם את כתונת
הפסים ולחלקה ביניהם אף שטענתם היתה צודקת שהרי אין לשמת בן בין הבנים ,אפי־ה נראה
שהיה בזה משום לא תחמוד.
נ .הרמב־ם כתב שהגוזל עובר גם בלא תחמוד .וגזל הוי גם אם הגזילה נעשתה בלי טורח
והשתדלות רבה ,ומכאן נראה להוכיח דההשתדלות הרבה האסורה איננה תלויה בגודל המאמץ
והטורח בלבד ,אלא תלויה גם בסוג ההשתדלות .דיש השתדלות שהיא במאמץ קל אך היא מסוג
שנחשב להשתדלות רבה כיף שאינה בלל מהסוג המותר .וכגון גזל וכנ״ל .דעצם העובדה שמלאו
ליבו לעשות איסור ולעבור על רצף קונו ובלבד להשיג חפצו ,דבר זה נחשב להשתדלות רבה
והעושה כן עובר בלא תחמוד .ונראה שגם נתינת ־שוחד■׳ ,אף שיתכן שהיא השתדלות קלה ,אך
אף היא מהסוג האסור ותמיד נחשבת להשתדלות רבה .וכן חנופה ,דפרט לאיסור החנופה שבה
(ע׳ ח־ח בפתיחה לאו טז) ,נראה שהמשתמש בחנופה כדי להשיג את מבוקשו עובר בלא תחמוד
אף שלא טרח רבות בהשתדלות זו כיון שהוא גונב את דעתו ואף במקום שהתנופה מותרת ,כגון
שמחניף לרשע כדי שלא תיקנו (ע׳ שע־ת ש״ג אות קצ׳״ט) אך כאן עושה זאת לכוונת חמדה .לכן
פרט לאיסור השקר שבו ,נראה שהמשתמש בו להשיג מבוקשו עובר בלא תחמוד ,דכל השתדלות
הכרוכה באיסור ,נחשבת להשתדלות רבה ,אף שלא היתה כרוכה בהפצרה ובטורח רב .ובשע־ת
לר־ יונה ש־ג אות מג ב׳ ודל :לא תחמוד וכו־ החהרנו בזה שלא להתעולל עלילות ברשע לקחת
שדה וכרם וכו־ עכ״ל ,ומשמע שכל עלילות רשע אסורות .וגם ברמב־ם בסה־מ כ׳ שאם ־הערים
וכו־־ ,דכל הערמה אסורה ,וכל אלו הם הערמות ועלילות רשע.
נא .ואף אם הדברים הנ״ל הם אמת ,שבאמת החפץ נצרך לו באופן דחוף ,והמוכר מוכר שלא
מרצונו אף בזה נראה רעובר בלא תחמוד ,וגם אם באמת הוא נצרך לרב גדול ומפורסם וכג־ל.
אלא שאם הרב הנ־ל אהוב על המוכר ,ומוכר החפץ בלב שלם ונפש חפצה אזי לא עובר
המשתדל בלא תחמוד ובפרט שהוא חומד זאת עבור אחרים (ע־ סעיף נד) .אולם אם זהו דבר
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הדובר לשוה״ר או רכילות מתוך חמדה
נ .וכן הדובר לשוה״ר או רכילות בכדי להשיג את מבוקשו ,שבכך רוצה
להשפיע על המוכר שיחזור בו מסירובו למכור את החפץ לא ניקה מאיסור
החמדהיב.

יועץ עצה שאינה הוגנת
נא .החומד בחפץ של חברו וכדי להשפיע עליו שימכור יעץ לו עצה
שאינה הוגנת ,הרי פרט לאיסור דלפני עוור לא חתן מכשול שעבר בכך שיעץ
לו^עצה רעה ,הרי זה עבר באיסור חמור דלא תחמוד".

המרבה בתפילה מתוך חמדה
נב .אדם החושק בדבר מה של חברו ,ולצורך זה מרבה בתפילה ומפציר
לפגי קונו שיתן לו את אותו חפץ ,אינו עובר בלא תתאוה ,ואם לבסוף קנה את
החפץ מבלי להפציר במוכר אינו עובר בלא תחמוד"■.
שקר ,אזי האומר כן עובר בלא תחמוד ,כיון שדבר זה נחשב כהשתדלות בלתי ראויה ובמפציר בו
דיינינן ליה וכנ׳־ל.
«ז״ח12«547י
גב .הראיה מדואג ,שאמרו בגט׳ סוטה ט :שנתן עיניו במה שאינו ראוי לו ,מה שביקש לא ניתן לו
ומה שבידו ניטל ממנו ,ופי׳ רש״י דדואג אביר הרועים (אשר לשאול) וגדול שבתלמידים היה
ונתקנא בדוד שראהו נבון דבר ואיש תואר ומראה פנים בהלכה ,ובפרק חלק (צג ):אמרו דאמר
דואג לשוה״ר ,שהיה מספר בשבחו של דוד בדי שיקנא בו שאול ויהרגהו ,וכל זאת לא באתהו
אלא משום שנתן עיניו במה שאינו ראוי לו .ומוכח שאף באבק לשוה״ר שייך לעבור על איסור
החמדה ,כיון דדואג לא דיבר אלא אבק לשוה״ר כיון דאמר על דוד דברי שבח בלבד אלא
שמתוכם נתגלגל לו נזק (כמבואר בח־־ח ריש כלל ט) .והסמ״ק (סי׳ יט) הביא גמ׳ זו לענין הלאו
דלא תחמוד (וצ״ב אמא הח־׳ח לא הביא לאו זה בפתיחה) .ברם נראה שרק אם דיבר לשוה״ר
במזיד ,רק אז עובר בלא תחמוד ,כיון שמלאו ליבו לעבור על איסור תורה ,ודבר זה נחשב
להשתדלות רבה להשגת מבוקשו ,שהיה בדאי לו להמרות רצון קונו ובלבד להשיג חפצו .וכן זהו
בכלל עלילות רשע ותחבולות ,שהעושה אותם להשיג מבוקשו עובר בלא תחמוד .אבל אם דיבר
לשוה״ר בשוגג מסתבר שאינו עובר בלא תחמוד ביק שמבחינתו לא עשה השתדלות רבה דלא
הפציר ולא הכביד ברעים ודבור הרע היה קל בעיניו כדברים המותרים.
נג .ואפילו שעשה זאת מבלי להפציר בו ובלי טורח רב ,ובדלעיל בהערה מו .ולדוגמא ,ראובן
חמד בדירת שמעון .ושאלו אם הדירה עומדת למכירה וענה שמעון בשלילה .וכדי להשפיע על
שמעון שימכור אמר לו ראובן שצפויה ירידה גדולה במחירי הדירות וכדאי לו למכור עכשיו
ומהר ,וראובן אף הטעים את דבריו וביססם בראיות .כבר בשלב שהעלה ראובן בדעתו ליתן עצה
זו לשמעון עבר בלאו דלא תתאוה .וכשנתן העצה עבר בלפני עוור לא תתן מכשול ,והתחיל
בהאיסור דלא תחמוד ,וכששמעון הושפע למכור נגמר האסור דלא תחמוד .וכן עפ״י מש־׳ב
הרמב״ם בסה״מ והשע״ת שאין להערים ולהתעולל עלילות ברשע ובו׳ כאן זוהי הערמה ועלילות
ברשע.
נד .כן כתב לי הגאון ר׳ חיים קנייבסקי שליט״א והוסיף דצ״ע ממס׳ כלה רבתי פ״ו וי׳־ל עכ״ד.
והגה לשיטות שלא תחמוד הוא כעין אבק גזל שלבסוף לא מוכר בלב שלם י־׳ל שגם בכה״ג שמא
תפילתו תפעל שימכור לו שלא בלב שלם ,שהרי בתחילה סירב למכור .אך יותר נראה שאין
להתחשב בבך ,וכיון שהסכים למכור ,דיינינן ליה כהסכמה גמורה ובלב שלם .אבל לשיטות
שהאיסור הוא עצם ההפצרה והבעת הרצון העז להשיג את מבוקשו (ושיעורו הוא עד שיקנה
מחבירו את הדבר) היה אפשר לומר שגם ריבוי התפילה הוא בבחינת הפצרה והשתדלות רבה
כדי שיעבור בלא תתאוה .וקצת ראיה יש ממסכת בלה רבתי פ״ו וז״ל :ממון לי כפלוני ודאי אסור
מבעי אנפשיה עכ״ל ,דלבא׳ פירושו שאסור לאדם לשאוף ולהתפלל על זאת .ושם במס׳ כלה
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נג .אף כי טוב להמנע מלפנות לפועל המועסק אצל אחרים ולהציע לו
תעסוקה בתנאים מועדפים (ע׳ חו״מ סו״ס רלז) אולם אין בפניה כזו משום לא
תתאוה ולא תחמוד™.
נד .פועל המועסק עפ״י חתה עבודה נוקשה שאינו מאפשר לו לפרוש
מעבודתו אלא בתשלום קנס גבוה וכד׳ ,פניה למעסיקו והפצרה בו שיוותר לו
על הקנס ויאפשר לו לעבוד במקום אחר יש בה משום לא תתאוה ולא
תחמודני.

החומד עבור אחרים
גה .הרואה חפץ נאה אצל חברו ורצונו לקנותו בדי ליתנו במתנה לאביו
או לרבו או לאחד מאוהביו ,ובעל החפץ אין רצונו למכור לו ,ומפציר בו
ומרבה עליו רעים כדי שימכרנו לו עובר המפציר באיסור דלא תתאוה ולא
תחמוד אעפ״י שאינו חומד אותו לעצמו" ,כיון שבנתיים החפץ יהיה שלו
ולשימושו.
נו .אבל&ן־ם המשתדל ומפציר בראובן שימכור ביתו לשמעון מממונו של
שמעון אינו עובר™ ,ביון שאינו חומד אותו לעצמו בלל .ובלבד שיעשה כן
מעצמו שלא בשליחותו של שמעון.
בהמשך ח״ל לולי יהיב לי פלוני ממוניה בידי דהא קא חמד עכ״ל .וב׳ דע׳־ל לואי יהיב לי פלוני
ממוניה בידי ,והיינו שמתפלל על זאת ,ואסור משום לא תחמוד .אך י״ל דפרושו הוא עפ״י מש־־ב
בשרת הרא־־ש בלל ע״ה הובא בטור סי׳ שע־א שאם מתאוה בליבו עובר בלא תתאוה ואם מוסיף
לספר זאת לחבריו עובר באיסור נוסף של לא תחמוד שבדיבור( ,וע׳ מש־ב בפרק א סעיף ט) ,אך
זהו דוקא כשעובר בלא תתאוה והיינו שמתכנן כיעד ישיג זאת בהפערה ואז דוקא תוספת הדיבור
בפיו מוסיפה לו איסור משא־כ בנידוננו שכל מחשבתו היא ביעד להשיג זאת בדרך היתר ועל
זאת מפעיר בתפילה ,לית לן בה.
נה .עפ״י המכילתא הנ״ל בהערה כ• :אין לי אלא דבר שאי אפשר לבוא ברשותך אלא ברעון
בעלים׳־ .וביון דקיי־׳ל דפועל חתר בו אפילו בחעי היום נמעא שהדבר תלוי ברעון הפועל ולא
ברעון הבעלים.
נו .כן נ׳ עפ״י המכילתא הג־׳ל ,כיון שפרישתו ללא תשלום הקנס היא רק ברעון הבעלים.
נז .עפ״י מש״כ בספר החינוך <תטז) דלאו דלא תתאוה נוהגת בכל בני העולם לפי שהוא ענין
למעוות גזל שהיא אחת משבע מעוות שנעטוו עליהן כל בני העולם ,א״ב כשם שאסור לגזול
בשביל אחרים כך אסור לחמוד בשביל אחרים .ועוד ,דסרס החפץ נקנה בנתיים לעעמו ומה לנו
ולכונותיו ליתנו לאחרים ,ועוד שהחומד חפץ לעשות בו שימוש חד פעמי בודאי עובר בלא
תחמוד ,וא״כ כל חומד בחפץ כדי ליתנו לחברו הוי חומד בו בשביל עעמו לשימוש חד פעמי
דהיינו כדי ליתנו לחברו ,כ״כ בשו־ת בעל החכמה (ג ,מה) .ומש״ב הגרי־פ פערלא על הרס-ג (ל״ת
רע׳־א ד״ה וא׳־כ מעד) דכה־ג לא שייכא אזהרת לא תחמוד אינו מובן מהני טעמי .ומש־כ שם
בשו־׳ת בעל החכמה שאין לאו דלא תתאוה במתאוה ע־מ ליתנו לאחרים ,אינו נראה ,דבמעין
החכמה (על וזרי״ג מעות דף יב ד״ה זה גורלך) כתב כן לגבי לאו דאשת רעך ומשתדל עבור חברו,
ובזה דוקא אין לא תתארה כיון דאין כונתו לקחנו לעעמו אפילו רגע אחד ,משא־כ בחומד חפץ
שנקנה לעעמו אמן מה וכנ״ל.
נח .כ׳־כ בספר בן יהוידע לקידושין דף נט ד״ה השתא ,וחקר בזה בספרו רב ברכות דף עב,
וראייתו מגט׳ קידושין שם דהשתדל רבי יעחק לדבר עם רבי אבא שיתרעה למכור הקרקע לרב
גידל אע־׳פ שאינה עומדת למכירה ע־כ .ולענ׳־ד אינה ראיה דשאני התם שרב גידל היתה לו זכות
ראשונים בקרקע מדין עני המהפך בחררה ,והראיה שהוא בעעמו טרח שימכרוה לו ובודאי שלא
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הנהגת האדם שהפצירו בו שימכור חפציו
נז .אדם שהפצירו בו שימכור חפץ שברשותו ,ובתחילה סירב למוכרו,
ולבסוף מרגיש שלבו נכנע ללחצים ונוטה להסכים למכירה ,מותר לו להסכים
ולמכור החפץ ,ואין לו לחוש שמכשיל את הקונה בלאו דלא תחמוד"*.
נח .ומן הראוי שכיון שהסכים למכירה שיפעל בלבו להסכים למכירה בלב
™sss
שלם לגמריי* וכן יאמר לקונה שהוא מסכים בלב של□™.
עבר בלא תחמוד .אך הדין נראה אמת בסברא דסו־ס לא חומד לעצמו בלל ובלל .ומש׳־כ שאם
עושה בן בשליחותו של שמעון אסור ,זה פשוט ,דבל הכבדת רעים היא בן .ונראה דהורי החתן
המפצירים בבעל דירה שימכור דירתו עבור בנם עושים איסור אפילו אם כל הכסף הוא של החתן
או של הורי ^הבלה ,כיון שדבר זה הוא בשליחות החתן ,ואפילו אם לא אמר להם להדיא כן.
נט .בשו״ת שערי דעה (א קמט) נסתפק האם המוכר שנתרצה למכור אחרי הפצרה רבה עובר
בלפנ״ע לא תתן מכשול ,ביק דגמר האיסור הוא דוקא אם ימכור לו ,ואם לא ימכור ימנע ממנו
את גמר האיסור ,ונמצא שבהסכמתו למכור מכשילו באיסור רלא תחמוד .ובשו״ת בצל החבמה
(ג נ) כ׳ שעפ״י דברי שו״ת זקן אהרן (סי׳ פח) דב• דל״ש לפנ״ע רק קודם החטא אבל בעבר בבר או
עובר ועושה לא ,א״ב בנ״ד בשעה שמפציר בו עושה ג״ב איסור כמפורש במ״מ (פ״א מגזילה ה-טן
שב־ דההשתדלות אשר השתדל ברי לרצותו הוא האיסור ועמר בשעת המקח ,וב״ב בסמ״ק (סי׳
יט) שאף בלב אסור אך אינו עמר להתחייב עד שיעשה מעשה ,א״ב ל״ש לפנ״ע במכשיל חברו
בל״ת ביון שבבר עובר ועושה את תחילת האיסור .וכן בשו״ת שבט הקהתי (ח״ג סי׳ שבט) כ׳
שמדברי המנ״ח (מצוה ל״ח סק״ב) משמע דס״ל דאין המוכר עושה איסור אם נתרצה( .וע׳־ע
בנתיבות סי׳ רה ס״ק א שב׳ דאף לרמב׳־ם האיסור הוא הוזימוד שקודם המכירה אבל בשעת
מכירה שוב ליכא עבירה בלל כשאמר רוצה אני ע״ב .וצ״ע כיון שלרמב״ם הרי עובר רק כשעשה
מעשה וקנה החפץ ,וגם כשאמר רוצה אני ,א׳־כ מדוע ליכא עבירה כלל .אא״ב הנתיבות מיירי
בהסכים בלב שלם וס״ל בדעת הרמב״ם שאינו עובר בהסכים בלב שלם ובעלמא שעובר אף
באומר רוצה אני מיירי במסכים שלא בלב שלם).
ועוי״ל שאין לפנ׳־ע ביון שהקונה יש לו ראשונים המתירים שעליהם הוא יכול לסמוך להקל ,וכל
שיש פוסקים המקילים שעליהם סומך העוור ,אין המכשיל עובר בבה־־ג בלפנ״ע אף שהוא סובר
בהמחמירים .וכמש״ב כן המבי״ט בתשובה .ובנ׳־ד יכול הקונה לסמוך על הראב״ד או הראשונים
דס״ל דלא תחמוד הוא רק בלא דמי .ואולם יתכן שזהו דוקא כשהעוור יודע מפוסקים אלו וסומך
עליהם ולא כשהוא נוהג בסומא בארובה .ועוד בנ״ד צ׳־ע אם טעם זה נכץ ביון דהשו״ע פסק
כהרמב־־ם .וגם בספק של תורה אזלינן לחומרא ,א״ב לבא׳ אין מקום לסמוך על המקילים.
ס .משמעות השע״ת (ג ,מג) שאם המוכר מסבים בלב שלם למכירה לא עבר המפציר בלא
תחמוד .מדכתב שההסכמה היא "במו הכרח ואונם" ,משמע שאם ההסכמה תהיה בלב שלם
וגמור לא יעבור( .וע״ב דלשיטתו האיסור הוא כעין אבק גזל ,שמוכר בעל ברחו ,וקרוב לשיטת
הראב״ד הסובר שהאיסור הוא רק בלא הסבים כלל) .ולכן אם יפעל בלבו להסכים בלב שלם
נראה שיציל את הקונה מאבק גזל זה .ואף שהחומד בבר התחיל באיסור בזה שהתאוה והחל
להפציר ,אולם גמר האיסור הוא בלקיחת החפץ כשאין הסכמה מלאה מצד המוכר ,ובזה שהוא
מסבים בלב שלם הוא מונע ממנו חלק זה של האיסור.
ואולם מסתימת הרמב״ם והשו״ע משמע שאף אם הסכים המוכר בלב שלם עבר הקונה בלא
תחמוד .כיון שהאיסור לדעתם הוא ההפצו־ה המרובה (עד בדי לקיחת החפץ) ,חאת הוא עשה גם
כשהסכים המוכר בלב שלם .וכן משמע במנ״ח (מצוה לח ד״ה והנה הלאו) במש״ב ־ואפשר
שהמוכר נתרצה למכור בלב שלם" ,ומיירי שם שהקונה עובר בלא תחמוד גם בבה״ג ,עי״ש.
וב״מ בחרדים ובברכת פרץ ןע׳ סעיף בז) שסוברים שגם במרבה לו דמים עד שנתרצה עובר בלא
תחמוד .ובפשטות המוכר מסכים בלב שלם למכירה אחרי שמרבה לו בדמים .וא״ב לשיטות אלו
אין נפק־מ בין מסכים בלב שלם ,למסכים שלא בלב שלם.
סא .דאף שמסכים בלב שלם ,אם הקונה לא יודע זאת הרי הוא עובר ב״נתבוון לאבול בשר חזיר
ועלה בידו בשר טלה"( ,אם הקונה הוא מזיד בהאיסור דלא תחמוד ,דאילו אם הוא שוגג ,נראה
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נט .גם בשכירות שייך הלאו דלא תחמוד .דין זה יצויר בכמה אפנים:
א) מפציר בבעה״ב שדירתו אינה עומדת להשכרה ,שיאות ויסכים
להשכירה לוסי.
ב) מפציר בשוכר הגר בדירה שכורה ,שיאות ויסכים לפנות את הדירה
בדי שהוא ישכרנה וידור בה”.
ג) ואולם המפציר בשוכר הגר בדירה שכורה שחתה שבירותו פג זמנו ,או
שחוזה שבירותו מאפשר לבעה״ב להוציאו בכל זמן .והשוכר מעונין להמשיך
את השכירות .והמפציר דוחק בו שיפנה את הדירה על מנת שישכרנה הוא

דאין איסור דנתכוון בשוגג ואכמ״ל) ,ולבן אם מודיע לו שנתרצה בלב שלם הרי מנע ממנו ג□
איסור זה.
סב .בשו־ת נדיב לב חו״מ סי׳ כ (הו״ד בשד־ח שם דף נב ע״ד) כ׳ דאין בשכירות ל״ת ,דלא אסר
רחמנא אלא במכר דכתיב בית רעך שורו וחמורו שחומד ומפציר בו לקנותו ולא משתמיט שום
פוסק לומר שגם בבית השכורה איכא לא תחמוד ,והטעם הוא משום דלא אסר הכתוב אלא
דומיא דאשה דלא שייך בה שכירות אלא קנין .עכ״ד( .וכין בשו־ת שבט הקהתי (ח״א סי־ שעט) כ׳
עפ״י דבריו שאין לא תחמוד בשאלה).
דבריו גם הובאו בהגהת ר׳ מרדכי לוריא ,מהדיר שו״ת הרשב״א (קושטא רע־ו) חלק ז־ סי׳ שפ״א,
ועיקר ראייתו היא ממה דס״ל לכמה פוסקים (תוס׳ נמוק״י) דלא תחמוד הוא דוקא בלא דמי,
וממילא בשכירות ויהיב דמי אין לא תחמוד .ולפיה לסוברים דגם ביהיב דמי יש לא תחמוד (וכן
עיקר להלכה) ממילא אזדא ראייתם .וע׳ בשד״ח מערכת למ״ד כלל קל ד״ה וחידש.
אולם אני מסופק בזה ,דשכירות הוא ממכר ליומיה ,ומדוע לא יהיה בזה הלאו דלא תחמוד .ועוד,
לחינוך שב׳ במצוה תטז דלא תחמוד הוא ענף מגזל ,והרי התוקף בית ושדה של חברו ודר שם,
אף דקרקע אינה נגזלת ,אבל סו״ס עובר הגזלן בלא תעשה של לא תגזול( ,ו־מב״ם גנבה פ־ז הי״א
וע״ע תוס־ ב״מ סא א ד״ה אלא ופנ״י שם) ,ואם לא תחמוד הוא ענף מגזל ,הרי י־ל שכל מקום
רשייך גזל שייך גם לא תחמוד .וע׳ בליקוטי שפת אמת (לבעל השפת אמת) סי׳ י״ז כ׳ להסתפק
אם יש לא תחמוד בשכירות וסיים דאין יכולים לסמוך להקל בלא ראיה.
וכן לראב־ד דס״ל דלא תחמוד הוא דוקא בלוקח עד רצונו ,והרי לא תחמוד נאמר גם בבית
ושדה ,והרי קרקע אינה עזלת ,וע״כ שא״צ לקנין גזילה כדי לעבור בלא תחמוד ,אלא עצם
העובדה שיושב בקרקע עד רצונו יש בו משום לא תחמוד ,ולפיה י״ל שגם בשכירות יש לא
תחמוד ,דגזל לזמן הוי גזל .ועוד ,במשך חכמה דברים (ה ,יז) כתב דשדהו הנזכר בלאו זה הוא
להורות שאף בזמן שהיובל נוהג ותחזור לבעליה ביובל לא תחמוד לקחת בדמים עכ״ד ולכא־
לקיחת שדה ביובל היא כעין שכירות .וכן כתב לי הגאון ר׳ חיים קניבסקי שליס״א דמסתבר לו
ויש לא תחמוד בשכירות ובשאלה.
סג .בגוונא שהשוכר הראשק שכרה לזמן ואין לבעה״ב רשות להוציאו טרם זמנו ,דאילו יש לו
רשות להוציאו אין לא תחמוד כדלקמן אות ג׳ (ובגוונא שבעה״ב מסכים שהשוכר יפנה את
הדירה עבור שוכר אחר) .ובטעם הדבר ע׳ בהערה הקודמת ,דהסברות דשם שייכות גם כאן,
דהשוכר הראשון יש לו זכות השתמשות בבית ,והשוכר השני חומד אותה .ואף דבחומד לשכור
מבעה״ב לכאו׳ חמור טפי ,כיון שיש לבעה״ב בעלות גמורה ,וכאן בחומד לשכור מהשוכר יש לו
רק זכות השתמשות ,לדינא אין נראה לחלק.
זע־ בשו״ת מהרש״ך ח״ב סי׳ קמט שאסר בכה״ג ,ובמשל־מ פ״א מהלכות גזילה ס״ק ט שחלק עליו
וכי דלא מצינו שנקרא רשע במי ששכר בית ובא אחר ולקחה .ובמחנה חיים סי׳ לב (ד״ה מצאתי)
ובשד״ח שם.
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מבעה״ב ,אין בזה משו□ לא תחמוד .כיון שביד בעה״ב להוציאו מדירתו בעל
ברחו ,ואין ההסכמה תלויה ביד השוכר הראשוןסד.
ם .וכן בשאלה יש לא תחמוד ,דהיינו שמפציר בבעל החפץ שישאיל לו
את החפץסה.
סא .וכש״ב שהשואל שלא מדעת עובר בלא תחמוד ,פרט לאיסור הגזל
שבוסי.

המזיק נכסי אחרים
סב .המזיק נכסי אחרים אינו עובר בלא תחמוז־סז.

בני נח
סג .ג□ בני נח מצווים על האיסור דלא תתאוה ולא תחמוד־™/
_,סד^ ולכן יש להזהר מלהכשיל גויים באיסור זה משום "ולפני עוור לא תתן
מכשול".

החומד בשל עכו״ם
סה .ישראל החומד בחפץ של עכו״ם אינו עובר בלא תחמוד דאמרה תורה
"לא תחמוד בית רעך" ועכו״ם אינו בכלל רעךסט.
סד .וכמו שאמרו במכילתא (יתרו) דוקא דבר שאין אתה יבול ליקה אלא ברצון הבעלים ,יצא
שאתה דוומד בתו לבנך וכר ,ופירושו הואיל וברשותה לקדש עצמה בלי דעת אביה ,לכן רשאי
לחמוד אותה מאביה .וכמש׳ בהערה עדו דהיינו שההפצרה באביה מותרת כיון שלאמיתו של
דבר הוא איננו בעלים על ההחלטה עם מי ביתו (הבוגרת) תנשא .וה״ה בנ-ד כיון שיכול לשכור
הדירה מהבעלים בלי הסכמת השוכר והשוכר איננו בעלים על ההחלטה למי תושכר הדירה ,לכן
אין בהפצרה בו משום לא תחמוד .וכ־כ בליקוטי שפת אמת סי׳ ח ,אלא דיש לדון מצד עני
המהפך בחררה עי־ש .ושו׳־ר שכ־כ בברכת הנצי״ב על המכילתא שם.
סה .ככל הנ״ל בהערה הקודמת .ועוד ,דלראב׳־ד דס״ל דלא תחמוד הוא דוקא בלוקח נגד רצונו,
לא משכח״ל לא תחמוד דאשת רעך אלא ביחד עם איסור רא״א ,חה הוי כשאלה דאילו אחר
שגירשה ,הרי גירשה מרצונו.
סו .כבהערות הקודמות ,וע׳ בהערה הבאה.
סז .ב״ב הגרי־־פ פערלא בבאורו לרס״ג ל״ת רעא ד״ה וא־־כ מצד .והטעם כיון שאינו לוקח הממון
לעצמו .אך מש״ב שם ששואל שלא מדעת אינו עובר ,ע׳ בהערות הקודמות .ומש־כ שם שגם
בגוזל ע־מ ליתן לאחרים אין בו משום לא תחמוד ,אינו נראה לענ״ד כיון שבנתיים עד שנתן
לאחרים הגזילה שייכת לו ומה לנו מכוונותיו לעשות בחפץ שמוש זה או אחר( ,וע׳ מש־׳ב בזה
בסעיפים נג ,נד).
סח .כ־כ החינוך במצוה תטז כיון דהוא ענף מגזל .ולפי״ז יש להזהר מלהכשיל עכו־ם באיסור זה
משום לפני עיוור לא תתן מכשול.
סט .הפמ״ג (או־ח סי׳ תרד משב׳־ז סוסק־א) הסתפק אם לא תחמוד שייך בשל עכו״ם ,ובפת־ש
(חו־־מ סי׳ שנט סק״א> הביאו ,ואולם כל שאר הפוסקים פשיטא להו דאינו עובר .כן מבואר במנ״ח
(מצוה ל־־ח בסופו) ושם מצוה תט״ז לענין לא תתאוה .ובמלבי״ם (שמות כ יג-יד) ,ובגר־ז (או״ח
סי׳ ו1מ בקונט״א אות יא) ,ובס־ המקנה להגאון בעל הפלאה (קונט״א לסי׳ כח סע׳ א ד״ה שם
בהגה־ה) ,ובשו״ת שואל ומשיב (קמא ח־א סוס״י קכו) ,ובשו׳־ת בית שלמה (חיו״ד ח־ב סו־ס רט),
ובשו״ת מחנה חיים (ח־ב חאו״ח סי׳ לב) ,ועי׳ בכל זה בשו־׳ת בצל החכמה ח״ג סי׳ מח באורך,
ובחתן סופר שער המקנה אות מו ,ובדבר משה (למהר״ם תאומים) מהדר״ת סי׳ צח סק־י.
תורת האדם לאדם  -ג קובץ תורני במצות שבין אדם לחבירו עמוד מס (116הודפס ע״י תכנה אוצר החכמה

(0

ה )האדם לאדם ♦ ג

.... 120

לא תתמוד אשת רעך
סו .אם נתן עיניו באשת איש אפילו שלא לניאוף ,אלא ליקדו אותה לו
לאישה בהיתר ,והשתדל במיני תחבולות עד שנרשה בעלה ולקחה הוא לו
לאישה עבר על לא תחמוד ,ומשגמר והסבים בליבו לעשות התועבה הזאת,
עבר על לא תתאוה .ואמרו בגמרא שעל עוון זה נחתם גזר דינם בבית שני".

המקשט עצמו בחוצות
סז .כתבו הראשונים שהעווי לא תחמוד נבתב בתורה בלא האות "ו" בבדי
ללמדנו שבכלל האיסור הוא שלא יגרום אדם שיחמדו אותו .וכאילו נכתב
"לא תחמד״-ופירושו שלא תגרום שיחמדו אותך .ולכן הזהירו שלא ייפה
האדם את עצמו ויתקשט כדי שימצא חן עיני אשת רעהו ועי״ב יכניס אהבתו
ויופיו בליבה׳".

המשבח אישה זרה
סח .עוד כתבו הראשונים שבכלל האזהרה הוא שלא יגרום לאחרים לחמוד
את אשת אחרים וכאילו נכתב "לא תחמיד" .ולכן הזהירו שלא ישבח אישה
בפני חברו שמא יחמדנהעב.
ולעמד יש להביא ראיה מאברהם אע״ה שאמר ופגעו לי בעפרון בן צוהר ויתן לי את מערת
המכפלה וכו ,ולא עבר בלא תחמוד ח״ו וע״כ בי היה גוי( .דאל״ה ,הרי שם היתה הפצרה ע״י
אחרים וגם אאע־ה נכבד שאור פניו לא יפילון) .אח-כ ראיתי שבספר לקוטי יהודה על הפסוק
הנ״ל הביא ממדרש רבא (ג״ח ,י״ב) "ללמדך שבל מי שמברר מקחו של צדיק כאילו מקיים עשרת
הדברות" .והקשה כ״ק אדמו־ר מגור זצ״ל והלא המרבה רעים הוא בכלל לא תחמוד ,ותירץ
שהשדה היתה כבר של אברהם אע״ה בהבטחתו של הקב״ה ורצה רק לברר הקנין ואין בזה
משום לא תחמוד ,ועוד דהוי כעין חמדה דאורייתא דשרי ,עכת״ד .ולמש״ב שבחמדה מגוי אין
איסור ממילא לק*מ.
ע .חרדים פכ״א.

עא .כ״ב בספר חסידים סי־ צט ,ובספר היראה לרבינו יונה ענד שט ,שאף זהו בכלל הענין של לא
תחמוד ,שלכן נכתב בלא וא״ו ,ובאילו נכתב לא תחמד (במ״ם צרויה) ,והיינו שלא תגרום
לאחרים לחמוד אותך .ואף אם נמצא דיש החולקים על דרשה זו ,אבל פשוט דיש להמנע
מההנהגה הנ״ל והוא איסור דאוריתא דלפני עוור לא תתן מכשול .ומכשול זה שייך גם אם לא
מייפה עצמו בצורתו החיצונית ,אלא אף במדבר ודורש לנשים באופנים שמכניס אהבתו וחכמתו
בלב הנשים.
ופשוט שבכלל איסור זה אשה המקשטת עצמה ברה״ר באופן יוצא דופן .ונראה שזהו דוקא
במכוין לשם כך ,אך באינו מכוין ,כגון שהוא בעצמו אדם נאה בקלסתר פניו ,אינו מחויב להסתגר
בביתו ,וכהא דיוסף הצדיק דבנות צעדה עלי שור ובודאי לא עשה איסור .וכהא דר׳ יוסי דמן
יוקרת (תענית כד ).דאמר על בתו שובי לעפרך ביק שהסתכלו עליה בנ״א ,ובודאי שלא כיוונה
לשם כך כדמוכח שם ,ואין כל אחד יכול לנהוג כר׳ יוסי דמן יוקרת.
והמיפה עצמו וככל הנ״ל ומכוין ליהנות מכך יתכן דהו בכלל אביזרייהו דג״ע והוא ביהרג ואל
יעבור ,ע־ סנהדרין דף עה וצ״ע.
עב .ספר חסידים סי׳ צט ,וספר היראה לרבינו יונה עמ׳ שט ,אורחות חיים לרא״ש אות צח ,שאף
זהו בכלל לא תתמיד ,שלא יגרום לאחרים לחמוד את אשת אחרים (והוא גם בלפנ״ע לא תתן
מכשול) .בספר חסידים וכרבנו יונה ובאו״ח כתבו ת״ל :לא ישבח אישה יפה וכו׳ עכ״ל .ונראה
שזהו לאו דוקא במשבח אישה יפה ,אלא כל שמשבח אישה באופן בולט העלול לגרום שאחרים
יתנו דעתם עליה גם זה אסור .לכן לא תשבח האישה את חברתה בפני בעלה על כישוריה
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המפציר בהורי החתן שיסכימו לשידוך
סט .מותר לו לאדם להרבות רעים ולהפציר בהורי הכלה על מנת שיתנו
את בתם לבנו ,ובן להפך .וגם החתן בעצמו מותר לו להפציר כףג ואין בזה
משום לא תתאוה ולא תחמודעי כיון שהחתן והכלה יכולים להסכים לשידוך
גם שלא ברשות הוריהם ,ולכן אין בלחץ על ההורים משום לא תחמוד.

פרק ו :הומר איסור החמדה ,עונשו ותיקונו
בל העברות באים מהמרה
ע .כתב הגר״א" :כל העברות והחטאים באים מחמדה ,כמו שאמרו ,כי
"לא תחמוד" כולל כל הדברות וכל התורה; והסתפקות ,שהוא ההפוך ,הוא
יסוד של כל התורה ,והוא־אמונה שלימה שלא לדאוג דאגת מחר" עה,
עא" .החמדה אב הטומאה ,כי היא מביאה לשנאה וקנאה ומביאה לידי גזל
ושבועת שקר ולידי רציחה .והיא העשירית שבעשרת הדברות שקולה ככולם.
ואמרו רבותינו התאוה מוציאה את האדם מן העולם כי מטרידתו מעסק
התורה ומקיום מצוותיה .והוא כופר בהשגחה שאינו מאמין שהכל על ידי
השגחת השם יתברך" (שערי קדושה לרח״ס״י.

המופלגים או מעשיה המיוחדים ,ביון שגם זה עלול לגרום שבעלה יתן דעתו עליה( .אא״ב
חברתה זקנה כך שאין חשש זה ,וע׳ ע״ז דף כ׳) ,ושו״ר שב־כ במרגניתא סבא אות כה (נדפס
בסו״ס אהבת חסד).
עג .כן נראה דמאי שנא מהפצרת הוריו דהאי טעמא שייך גם כאן ,אבל שדברו חכמים בהווה.
עד .מכילתא (יתרו) מה הפרט מפורש בדבר שאינו בא ברשותך אלא ברצון בעלים אף אין לי
אלא דבר שאי אפשר לבוא לרשותך אלא ברצון בעלים יצא שאתה חומד בתו לבנך או בנו לבתך
ע״כ .ונ׳ ביאורו ,כיון שהחתן או הכלה יכולים להסכים לשידוך שלא ברצון ההורים (עי רמ״א
יור״ד סוף סימן רמ> ,וממילא ההורים אינם בעלים בלעדיים להחליט אם ליתן את בנם או בתם.
וב־כ רבנו בחיי עה׳־ת פרשת שמות (כ ,יז) .וב־כ בזית רענן למג״א על ילקוט יתרו סי׳ רצט אות
צה ובמרכבת המשנה על המכילתא .ובמסכת כלה פ׳־ו איתא בת פלוני ודאי מותר פשיטא ע״כ,
(ושם אבעיא אם אמר אקדשת ואמרה לא) וע׳ במילואים סי׳ א׳ .ואם החתן או הכלה כבר
עוסקים בשידוכים ,ודאי דשרי דדמי לחפץ העומד למכירה .וצל״ע בבת קטנה שהיא ברשות
אביה בלבד להשיאה למי שירצה ,דלבא׳ יש בזה משום לא תחמוד ,אך מסתימת המכילתא
משמע דשרי וצ״ע .ונראה עוד להעיר שאם ההפצרה שיסכימו לשידוך נובעת מחמדה בממון
הורי הכלה ,בבחינת הנושא אישה לשום ממון ,הרי זה דומה למפציר שיתנו לו מתנה ועובר בלא
תחמוד .ואף שהפצרתו אינה ישירה שיתנו לו הממון ,לא גרע מכל מערים להשיג ממון אחרים
בדרכים עקיפות ובהפצרה מרובה .וצ״ע.
עה .ב״ב בלקוטיו לרבב״וז בביאור לסבי דבי אתונא סוף ד״ה אייתי בודיא .ובאבן שלמה פ״ג.
עו .ח״ב ש״ד .ובפלא יועץ ערך חמדה .וכן הוא בזוהר אחרי מות דף עח ע״ב וז״ל :ותניא מלה
בתראה דעשר אמירן דאורייתא לא תחמוד אשת רעך בגץ דהאי כללא דכולהו ומאן דחמיד
אתתא אחרא כאלו אעבר על אורייתא כלא (אכן משם אין ראיה לענין שאר דברים ,די־ל דדוקא
באתתא אחרא באילו עבר על בה״ת) .וכן בפסיקתא רבתי פס׳ עשרת הדברות י״ז :העובר על לא
תחמוד כאילו עובר על עשרת הדברות ע״ב ,ובזוהר חדש פרשת כי תשא :האי אמירה בתראה
דאיהו כללא בתראה דאורייתא ומאן דעבר על האי כאילו עבר על כל אורייתא ,וכן בזוהר תזריע
גא ע״א אמרו על גחזי שחמד ועבר על כל התורה .וב״ב בסמ״ק (יט) שהחומד עובר בכולן.
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הנותן עיניו במה שאינו שלו
עב .אמרו חכמי□ בל הנותן עיניו במה שאינו שלו מה שמבקש אין נותנין
לו ומה שבידו נוטלין הימנו®.
עג .ובן מצינו בנחש ההרמוני שהיה סבור להיות מלך על בל החיות
והבהמות ועכשיו ארור מכל הבהמה .היה סבור ללכת בקומה זקופה ועכשיו
על גחונך תלך .היה סבור לאכול מעדנים כאדם ועכשיו עפר תאכל כל ימי
חייך .היה סבור להרוג אדם וליקח חוה אשתו ועכשיו ואיבה אשיר!™.
עד .וכן מצינו בקין וקורח ובלעם ודואג ואחיתופל וגחזי ואבשלום ואדוניהו
ועוזיהו והמן שנתנו עיניה□ במה שאינו ראוי להם ,מה שביקשו לא ניתן להם
ומה שבידם נטלוהו מהמעט.

בל ימיו מכאובים
עה .אוי לו לחומד שכל ימיו מכאובים ולא ישמח .והשמח בחלקו שמח
הוא לעולם־.

החמדה היא ההפך מ״ואהבת לרעך במוך"
עו .אמרו חז״ל במדרש־" "פרשה זו (קדושי□) נאמרה בהקהל מפני שעשרת
הדברות כלולין בתוכה ...וכנגד לא תחמוד  -כתיב הכא ואהבת לרעך כמוך"
דהיינו שבפרשת קדושים כתוב ואהבת לרעך כמוך והפכה הוא איסור
החמדה .מבאן שבאיסור החמדה אדם עושה מעשה מובהק שהוא ההיפך
3־3
מאהבת ישראל.

הנשמר מאיסור החמדה
עז .הנשמר מאיסור החמדה הוא בבחינת תלמידו של אברהם אבינו ע״ה,
שכן שנינו באבות פ״ה כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו מתלמידיו של
אברה□ אבינו וכו׳ עין טובה .ופי׳ הברטנורה  -מסתפק במה שיש לו ואינו
חומד ממון אחרים ,שכן מצינו באברהם שאמר למלך סדום אם מחוט ועד
שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך .ומקורו בתנא דבי אליהו רבה (פרק כו)
שמביא ראיה מפסוק זה שקיים אברהם אע״ה "לא תחמוד" .ומוכח מכאן
שנתינת העין בממון אחרים והעין הרעה והחמדה אחד הם .והפכם הוא העין
הטובה.

עז .סוטה ט .בראשית רבה כ.
עח .אדר״ג פ״א ,ובסוטה שם בסגנון אחר .והסמ״ק סי׳ יט והאורחות חיים סי־ מג והרבנו בחיי
שמות כ ,יז הביאו גמ׳ זו לענין האיסור דלא תחמוד.
עט .סוטה שם ע״ב ,ובסמ׳־ק שם .ובזוהר תזריע נא ע״א אמרו על גחזי שחמד.
פ .סמ״קשם.
פא .ויקר״ר בד ה ,ובתנחומא הובא ברמב־ן ריש קדושים .ונראה לומר שבשם שאיסור החמדה
הוא כלל הכולל את בל התורה וכדלעיל סעיף סד בן חיוב אהבת ישראל הוא כלל גדול בתורה
וכמו שאמר ר־׳ע בשבת דף לא.
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אובן התשובה לאיסור החמדה
עח .אדם שקנה חפץ אחרי הפצרה רבה באופן שעבר בלא תחמוד חייב
לעשות תשובה על מעשיו .וטרם כל עליו להחזיר החפץ שחמד ואח״ב יעשה
את שאר חלקי התשובה שהם חרטה ווידוי וקבלה לעתיד.
עט .החיוב להשיב הוא רק אם לקח החפץ שלא מרצונו של המוכר ,או
כשלא היתה הסכמה של המוכר בלב שלם .אולם אם הסכים המוכר בלב
למכירה ,א״צ להשיבפב.

?ץ^ח4547ג2גי

פב .הראב׳־ד כ־ בפ״א מגזילה דלאו זה אין לוקין עליו משום דניתן לחשבון ,וב״ב בחינוך.
ובאחיעזר ודא סי׳ בב אות ו בתב שאף באמר הקונה בשעת המקח רוצה אני (שאז לראב״ד אינו
עובר בלא תחמוד אך לרמב־׳ם עובר) אפי׳־ה צריך להחזיר המקח( ,וצ׳־ל כיון דסו״ס מכר אחרי
הפצרה רבה אינו מוכר בלב שלם אפילו שאומר רוצה אני).
וכן משמע בהגהות צב׳־א רב על החינוך מצוה לח שב׳ בדעת הרמב־׳ם והחינוך שגם באמר רוצה
אני נקרא שלקחו ממנו דרך הכרח כיון שפיתהו לכך ,ולכן ס־־ל שגם בכה״ג ניתן לתשלומיך
ומשמע שאם לקחו ברצון שלם וגמור אינו עובר בלא תחמוד וגם לא צריך להשיב .אך במ׳־מ שב׳
שאם אמר רוצה אני לא שייך בזה חיוב תשלומיך משמע דס׳־ל דכשאמר רוצה אני הוא אף
באומר כן בלב שלם ובנפש חפצה לגמרי .ולפי־־ז י־׳ל דהאיסור הוא אף באומר כן בלב שלם ,אלא
שחיוב השבה ליכא כיון דסו״ס רוצה זאת בלב שלם .נמצא דיש ג׳ חילוקי דינים בחיוב ההשבה:
א) אם לקחו שלא מרצונו בגזלה גמורה פשוט דוזייב להשיב ,וכן כשהפציר בו והמוכר לא נתרצה
ובכ״ז חמס ממנו את החפץ .בן אם לקחו אחר הפצרה עד שאמר רוצה אני ,חייב להשיב ,אם
ההסכמה היתה שלא בלב שלם .ג) אם הסכים ואמר רוצה אני בלב שלם וברצון גמור ,אין צריך
להשיב.
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קרבן
5־.כי 6ט״ל קרדנות כל שגגת הכריתות’ע״ם יעם פי
רפי זלואליביהתפרשינן קראהכי מחלליה בשוגג מי
בקרבנות רבים והקדכנות הללו לתה בשביל שהעושה
בת מלאכה ונכרתה תה מנג בזת שלא ידע שהית
כריתות להכי קייב קרבנות וצלמדיכו דהקרבצותעל
הכריתות זרוק :ורסב׳ל ש׳ל כסבית רבנן מצריך
סישגיג בלאו וכרת יא׳ כה דאליב־יה דירע למכת □מה
דיר□ לה בתחומין כהה מדאורייתא כיש והיינו ושמד'
את השבת פלא לצאת מן התחום וכיוצא ותדעו כי
מחלליה בשוגג טריעלוכי תרת ימות בקרבנות רבים
מודיע לו הלאוין וגם נודיע לו כי כל העושה מלאכה
בזדון ונכרתה ואשמועיכן קרא דתחלליה מאמיתי הייכז
מחוסר ידיעה בלאין ובכריתות ולכן אני תודיע לו
עתה ־תת ששגג ולא ירע דהיינו מ׳־י דהי־נו רבוי
הקרבמת משגגת הללי ן וגם ידע כתת כי כל העושה
מלאכה ונכרתה ותזהיאנז לותי־ין שאגן חיוב קרבן אלא
כ־מהית שיגג גס על הכריתות מלברהלאזין ודוק בכל
זה " ואי ושמרתם אין המבת כי קדם ־היא לכם הקדומה
הוו מהורה בירכם מחם ’יראה צב׳רלתלל במקום הכנה
כמו חולה אז עיר שהקיפוה גויס תחללו וזהו לכם
להנאתכם ולצרכיכס אך אפי' במכת הזה עצמו סחללתם
אותו לצורך אם תחללו אותו שלא לצורך מחלליה מ׳ד
כתי׳ששס בגמ'והביאו בילקוט ג׳כרי׳ בן בתרא הכי
כותים סהקיפראת פרי ישראל וחללו את השבת ׳מלא
יהא ישראל _אןמר הואיל וחללכוה ו מקצתו נחללהו כולו
אוצר החכמה;
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מ׳ ׳

tom

* י

לא תחמוד

יבא יתרו

הקדים בית
ואי לא תחמוד בית רעיך ואח׳כ ל*ת אמת רעך •ובז
ועברו ואמתו וכו' וכפרס' ואתחנן הקדים האמה ואמר
ל׳ת אשת רעך' תאח’כ לא תתאיף 'בית רעך והילל
הכיתראסוכה כתמבע■יתדי  “|*V 71ע*פ דרכו
הוא בלב
סל הרתבס זל שפי' התאזה
זתקשתדלות בדבר ומאותה שעה• עובר על לא תתאזה
ובגמר מחשבתי כפועל שלוקח אותו הדבר אפיי במעות
עוכר כל לא תחמוד יכ׳-ס כה'גזלה ‘ והקשה עליו בעל
קסמ׳ג  Sfכחלקצ׳ת פי' קנ׳ת אל ולא יתכן לות׳כן כי כן
כתוב בדברות• ל׳ת י.שת יעךולי׳ת בית רעך ולפי דבריו
החמיר •בבית מבאשה אלא החמוד והתאוה הכל ח'
יע"ש/ונ״לשלתרץ■ קושית ההת״ג זל־שני קרא ׳עליונים
למטה ותכח המימי אמצה כתו פ' לגר אסר בשערך
תתנה ואכלה או מעור תתנה או מכור לנכר♦ כן אקרא
לא תחמוד י שת רעך ולא תתחזה ולכן הוא• בואו ו־נמצא
חמדה ותאוה• בא״א ג" כ ובבית איכא תאוה הנא •בפ׳
ואתחנן ותמרה שם בע יתרו ואלו הייה כתוכהכית

בי1ח5ה לאתתאוה ביד כשיאת' אח״כ ולא תחמיר יאד׳ר
נמצא פלא ימצא כתוב כרסה אלא חתרה ודוק :זאיפשר
דהזהיר על החמדה בהחלה ואח״כ על התאוה אע'פ
סבמעשה התאוה קודמת הפני מאי׳ מלא יעבור על לאז
התאוה אנא כמחמד ובא לידי מעשה ■ולקחה סנתצא
שמחשבתו עשתה פיחת או עוכר למפרע עלהתאוה
סהיתה כלבושה־א גררה החמדה מלקחה־חבל מתחלה
אינו נענש כ״כ לעבור בלאו על התאוה *גרידא ולק
החמדה בבית כתובה בפי •*תרו בדברות הא' ובבי
כתובתאוהוק לפי דרכימבאשה כתוב בשניות לא
תחמ־דאירולאתתאוה תמצא החמרה -קודמת לרמון
ממולא מציכוינעכסיס על המחשבה אלא •דיוקא בעז:
והזכיר גבי בית עיקר לאו התאזה ולא בדרך רמו כמו
באמה שרתזכ׳הו לכ ד ללמדנו מאפי' כבית מהתאוה
בלבאינה כ׳כעועצתועכ׳זעובר בלא תתאוה־או תכף־
בהתאמתו תאוה או לפי דרכנו למפרע ומלש באמה
מהמחשבתרבתהמיקיןבפועלשעיבא לידי טומאה
מוראישיעבוד ער תיש-שכתב יראת ההם בתתלה לפי
ממדע ה' שאין לבן מורא מהאם ולהפך גבי ככיר1-ד«ק7
(? Q£בסת~ 3נושא ונותן כלפי מ׳ם בגת דלא
תחמוד לאינשי כלא דתי ־משמע לתו דתסמע
דהאתת לא ק אלא יאפי' בדמים עובר כלא תחמוד1בפ' זהיכורד אמרו דחמק-דיהיב דתי אעז פסול אלא
מדברי הופרים :ויש לפרש בלא רמי תשמע לחו וכן וכך
הוא האתת עב'ל :ולעד און הקושי קושיא כלל דלפי
■דלאיכשי כפי־טעותם חינם עוכרים כלאו דל״ת להעד
־אינם פסולי ן מן התורה כההיא דאל בת׳ק בתנהך
קפויאי שקברו את המת כי*ט מלא ראו לנדותם
דתשמע לה ו דממה קא עכדי ואינו כתרדוהיינז הא
דהכאדלפי דלאינמילאמממעלהו •דעברי אלאו דל׳ין
כלהו משמע בלא דתי להכי מן התורה דשריןלולישאא׳כ
הוסיפן •החמסנים מפני שהורגלו לחטק> ונעמה להם
•היתר גמור ושכיחא להכי גזרו מדרבנן ותתחלה חשבז
דכיון דבלארמי לש לזו ולא פכיחא אלא באקראי ליקת
בעב ■של הקונה לא י גזרו אח כ כי •־חזו דחטפיואיכז
אקראי קנסלדבכן ופבלוסולעולס דאתיתות הפסו' דאפי'
בדתי עובר אלא ו דלא תחמוד וזה פמוט לעד הגם
מראיתי כרבותינו בעלי התוס ?ל פירשו .כדהנלג
לתירוצא קמח ככ״ז י האתת• אתכן ואולי• דברי כלולים
בתירוץ שכתבו שםהתוס'יע״ס:ן^נך ילרלעולם-דכי
חמק מאמרה
יהי□ למוכר בע"פ דהיינו
תורה אז כסר להעיד דע'׳י י הימנות ׳ יתרצה למפרע
במכירתו אבל כשהוא רלךהבלעה סגוזל מחבית רבד
שחמד ואת כ מבליע לו בחשבון דמי אותו דבר הז
עובר־פל לא תחמוד כיון שבא לידו* בדרך גזי לה ועוד
היזם חנשכ׳כעלץ סל אותו 37ר .שנגזל• ממנו ולא מתיל
;להגי
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קרבן

חגיגה

לחכי עובר אלאו דל׳ין ובמציאות הזה סהוא דיןהמ<מר
סא הריני מפלס ואיני נשבע תשביעין אותו שאינה
ברשותו  toiהקפז והרי הוא עוכר אלאו דל״ת ותירצו
ל״ת לאונסי שהוא □מציאות כזה שהוא נעלם תהבעלזם
בלא דמי משמע להז ולפי תאמת אפי' כרמי כשהוא
□מציאות כזה דרך הבלעה אסור מדאורייתא ועובד
אלאודלא תחי אך כשהוא בידיעת הבעלים אך שהוא
בעל כרחו אז מותר מראזריית׳ יתלי <ה;  1ובין זבינה זבי ן
וחכמים אח כ הוסיפו החמסנים לפסול עדית וכיוצא
ותק :ועם מ'פ הת!ס' □ס' זה בורר דף־נ׳ה גבי הוסיפו
עליהם החמס' וכו' על קושיה זופהקפה הסמ׳גכתבו
□תירוצא קמא כת״ש הסת׳ג דמ״ש כלא דמי תשמע להו
וכך הוא האמת והוא דוחק גדול אח'כ תירצו דכי יחבי
דמי עד יתפייסו הבעלים ואומדים רוצים אנו לא עברי
אלא תחמוד אכל כי שקול בעל כרחו ואינו חושש אם
יתפייס פסול דעבר אל״ק עיש' וכפי זה אתינא בלא
דחילו מה שכתבתי לתעלה דלהכי הקדים לא תח אולא
תתאוה לו' מאינו עובר אלא תתאוה שהוא על מחשכת
הלב אלא כמכסוף לקחו כע'כ בלא פייס בעלים דאז
עבר אלא תחמוד ולמפרע עבי אלא תתאוה אבל
כשפייס ולקח דמים דלא עבר אלא תחמוד א'נ שלא
יכול עם המוכר ולא לקתה גס אלא תתאות אינו עובר
כיון שלא עבר אלא תת ,ונמצא שלא תתאוה קשור

א־ג

נאתר לתאי
ונמשך תלאו לא תחמוד ודוק:
לשני סדרא והקדים בשניות אשת רעך :הלא לאתונה
דברות האי רומזות ללוחות ראשונות כמ׳ש רח' בן
עגיל כגת' והוא קורס שחטאו ותדבר כדרך בכי דעה
פבתחלה יכין אדם ל 1בית ואח״ג ישא אסה כת״ש
הדת״בם בה' דעות ולהכי נקיש הירא שתדבר עם
הכפרים ובני דעת שמבקשים בית (אח כ אשה אך
□שניות שחטאו כעגל וכל כוונתם להתיר להם מריות
כמש׳ בגת' א״כ מעשיהם הפוכים ורברעס כתההמוכיי
•ההולכים אחרי עיניהם ולהם הוצרך להזהיר לומר
ידעתי שמעישכס הפוכים ולהכי אני או' ל׳תא׳ר שמחלת
חמדתך תהיה לא׳ר ואח כ לבית ואח'כ לשרה פזהו
ההפוך שדרך בעלי דעה מתחילים שדה בית ואח'כ
אשהכתש' הרת בם וכשהאדם רעבתזגוובתעשיו הן
הפוכים ותשתדל אתר א'ר ואת'כ ב׳ר ואח׳כ אזתמת
דעהו וכמש׳ הרמ׳בם שבקללות אומרים אשה תארס
ואח'כ בית תבנה ואח'כ כדם תטע וכל א'שכיון שהוא
רשע מעמיו הפוכים והוא מכלל הקללה ע^ש והרי תקרא
זה תסייע ג’כ לשברתהרת׳בם מסדרן האמיתי הוא
ברם בית ואפה וכבר הארכתי כלשון זה תהרמ׳בק^ל
בס׳ הראשון ןקדא בא לפי דרכינו מסייע להרמ׳בס זל:
ובזה ניחא קצת אותרו כאן בדברות אלו הפניות שדהו
’ מה שלא נזכר כאי לרמוז ההיפוך בתעמין תתש ודוק■_

כא

□מדרש רבה ע' לך לך פ' נ’ד

מ*א כההיא

מימרנה הפרות תה פירה
אתרו כבר כתבתי בס הב׳
יעש וכעת הוסיף צופן זה באומרם שא ,רוני רוני
השיטה התכופפי ברוב הדרך וכוי כוונו שהיו הפרות
הדברות לנוכח עם הארון תמס שהפכו פניהם נכת
הארון פנים בפנים !תרברותעתו וא' מסשא׳לכתה
יגיעות יגע בן עמרם ער שליתד שירה ללוים ואתם

אומרים אומרות

שירה תאלכם יישר
חליכס ע״כ כ *ל
פיימחתכח וחיל זה שבירכם לפי יוריש אחר דסבד
דפחת אלו חיות הכה וקיימות עד לע׳ל או לימות המשיח
היינו מ׳ס יישר חילכם וכחכם זחותדכס תכון בד'
יסודותיהן שתעמדו לפר הן אתת דהכהק' לן לפי מדרש
זה דחפנו' א ז׳ ואת הפרות העלו עולה לה' ולעד שהוקס*
לח)ל דאקעולת באת מהקפה ומי התיר להם לעפותן
עולהותה הכרח היה להתיר איסור אפי' לפי סעה ולכן
ס״לדלעולסשהן קיימות ונסתרו מעיני הבריות ולכן
העלימן הכתיב ונצחיות הן ומסה ואת הפרות היינו
הטפל לפרות שתן הבנים כתסאחזל ולא יחתור איש את
ארצך דמת״שאתר״להטפל לארצך דהיינו פרתך רועה
באפר ואק חיה מזיקתה גס את פריו דרשו הטפל לפריו
גם את בשרו יעש' בקלתוד א'כ תה שהפלג עולה היינן
הזכרים לה' דהיינו בכי הפרוק כמן שגס הם אתרו
שירה שהביא רשי' זל כפי' המקרא משם מדרש
שכשאמרו שירה האמהות גם בניהם שהיו כלואים
בבית ענו ואת' שירה ע׳ש ולכן זכו והעלום עולה
אתגתיתן חמת הנה תה הכחיחו מדהקריכום עולות :
ולפי פשט הססו׳דתעלום עולות לפרות ה:ז תה טוב
ותה נעים אומרם ייסר כחכם כי אתם נקבות ומשושי
בח יישר חיליכם שתהיו נדונים כזכרים ותזכו להעלות
עולה לה' כאילו הייתם זכרים ואולי זקני הדור וסנהדרין
שהיו בבית שמס כתשחזל הגלו לעשות !היינו יישר
והלא ראית שכתבתי נפחת והיו
חיליכס ורוק•

אומרים אומרות

פקהיא נסחתהית

והרבר ברור שתיבת
אומרים היא ט׳סוהגיהו אומרים* אך אפשר שגס
הבנים שהא בבית אמדו שירה היינו אומרים על תכנים
ואומרות על האמהות • ( אתר הקת’ח לפי זה היה ל?
להקדים אומרות לאומרים כס׳ שהוה ) א°צ שהאמת
אומרים ותשבח הוא לנ^ם דבשלמא האמתות קדושת
הארון מלטה ושרתה עליהם אבל הכנים שבכית כעזניין
שהלכו האמהות וחסר חלב מפיהן ועכזאתס אומרים
סירה מאליהן יישר חליבס מתר מהאמהות• ואיזה
תלמיד בראותו שהיה כקו□ אומרים חשבסט״סהיה
נכת□

קרבן חגיגה [גאלאנטי ,משה בן יהונתן] עמוד מס  41הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

"׳

I

i

o
(V
1/

s.
s>

־7

\I
3?

/W
>k

>־.

>

׳׳-/V /'א/ y\/ ר

ex׳.

Iby'/lf  ר\הy׳t %■^'־׳? ר-* ׳׳p

Ob/A y\//1/y(-?/ל

/<(/ • /y b(fi

0י׳

y'b •X/t .y\/7>X  )י׳Mt ;׳<־/vJ  <?׳/ ג/<יy/yp ; י,י/ ?-^-י
., //^ר׳
/ ר׳^ע.ג
//r/*<יל//'/A׳v« .ר/מ׳י/,(
/J
.נY
1 ? )ץCt
( 71<>^ ג
M1/ גג?ןfor/y'A

\ <?’<( וvi6/>

'וחי

 <הX<
יי

,<לו
;

n>rd

/y/o ר^ו׳/נ/<' ׳. A,d,'6//׳1r

p'( ^1 7© ' י׳ יJ06 J/^V
״
v
*V
^ ל9
y>y
/p//z p/^rr / puj^1

}י*ץ־J

 ׳*ה1

,,

'י י

1jj\>yp,

' ''ץ, ( MZy

j^!/< "(<?' ל׳

Ay ;,V// ,ץ7׳H 7׳7c.G׳j> ■)j.■) /'!>,■' yl /jXy’.

^y\ ?געג ׳-//>_yy

11 ן

bc'i) ib^)c ^ץ7-~, ץ/לו־׳'נ.יJ י- , f'f )

/־־כA ׳ ו׳ י׳ז^ י׳.yy^/Vy1/ י* יה-{//>
c
/ .״2׳A« ןZA^/V►'^ /'?גי/ ^?׳iA
7  ^ו־/< יי^לe?
P/
)?גי/ ׳Wi^ )£׳ly
/
 ו-Ik ) גאX/t x><? . phi ל7> י׳
7 ג?׳גp?pl P
j)/j\J Jb ')/bi z0> <׳/עס;ג ג

f

. J Vd?

1"

i

J( ,'ג,\

»

'
\
! ,
, ״
b/jsy .'/<J/ k>'j>j/ -y ty'd

OAb yp>?Ay\>^--rs/ ר/<י/ ו׳ל^ליyy/1 y/^y'kjAyJ>py.,v  ו ^י,^bp^/s

p^>y 7y/y/c . y//<> ־±'י/״ חצ/<o

p)?^1
ybw Zb. ,ר

, רHr ל~ג ג/

/ J)s )<ג

y\ץ ל,( רMv י׳\^יג/^)צ, ל/y/A/y<y ■Ty/A

, >^\(>י׳זוו

y '4ר/ /7יו/ י׳לX .זגג/ ל נJ׳M( ורג׳/ג
yf/p pt> a׳
א
'
'; •P׳
/ /
j< י/,<ו'?>״׳/' ץיp. yyv<  ג,אס י׳'י/׳- וjpj? ny\ j/<־/>•/&<

bb^^Y

/ <ך

L

p'>l^\( /!ג?גוy\//p* ^לג.י£/0 2׳

pb\Ajl' /t>'<P»y ■< )1'?ו׳P/1 p/
q>

yj> Q/> /yt

■ Ma 4 לגה/ י־׳/>ה/' ג׳J z ^רי׳ה- וb

/'Xdn \‘^?■V/6■//<׳b ,״י \ו)וי6.') ?ר, ס,י י1^\ ’)|[ (׳^יP 7> רתy/O/j
b

1

י

• ״

r'־

• ׳,\jd > x>7/J> 7 y •י׳ ע׳^ י

1

<'

^יץ/ ג׳׳ר• <ו רגz )1t7(־j>y(־0/

p f
f
p
fkyb cbjxbMAy^p »j >d/y

/\0<׳I^A /bc

^'(׳-//c /־A-^/oJ/b',

??, ו/<׳ &ר׳נb ׳yb>?^ /v/bp'/v

/׳ יע-bV/^M , אץj?/ jj^yA
yX^^y ^7y7 b<׳

J J? 7s Lip

j^^y/cb fj 77/7\)(<<׳c f^>
ffi\י

>py/<yjZ

Icv'fh y//\u>

1JOA

h ,!!> Jjjj
■j!)y

pit (J6>l

7יץ7 ץ,!-jhj! 1b'^7
p>1
טו// ץ/'/V> b1׳7/׳J ’J))'/ ^',י

y/?y /7Py\>^
,\

1A ?/>>

,l^f

y< 7> ־־׳y/ii 7 M(׳7y6 Jjz

)My pJ/j!,

<׳£ כר3 /\׳ נyo^A?

/,-^,J •7

, ( '(<׳M/t>?)c 1b yc'׳/?>< zo'OAb 1> fo׳Wy/?y

J7/tJ •yi)^y\ M/

td, /y7y/ ל/>a^ 4

by7yy/Jzy7L/y'y Zu 1>//J y/jM
j?ak)(׳7p>

.b/>?x ,/ל

y Ay </ 'y‘jy~>1< ׳־'׳,A j y/Py /L;p

M '׳b

M'k ,y־>׳lA ^׳ytb

y tyXr/y./bJir ,VV1J/^

״,

aa

PyV^V-Tyt/cZ

pLaT) , j\ W7>Py\h>?J ys/y '־J\)M/J\ yyZ/c^X/? Ayy

L>’J Mi/
j p

)' )/'. /\׳AJ> /> /t \ ןJ  ןJ\l^ y/£ yv A1S

, רbZ ׳b/A׳V (c

j^j\ '/^ /ty/r ' j\\^ { ,\ >  ו-/' } </A

 ןj)/

b pu pLa ?byvo4- po\ (/7*־/

,

j\/Ji‘-<^ (׳7y\/>7/

/yArf£. , -i1
i 7 7 /<-'\Psy > f''P'^P  רP/'ay ppx< PP ./> ״׳? ^'׳׳X 1A 7י
׳־
>
“
' '/'
*s 7
O/>>^1׳P)AA Jk,
'pc\l<hj\kl 'P k>\ (t *'<!>-^',\
.y\bA?Ay V-O
׳J/S /j/ ~י-לp'k~ls 7'*/}

_ >^'/(

H\'!

A yר/ ו7

q

'''?־

■ ״,

>*y/A f

q

f"

•

. /7 ץyb/'.wy

■י

jpyn'/(- b/.

/

'׳

""

'י

led y^/>-׳/\,yfA M

^ ^(J/y\/ ,Y'h)/,

s>

,<ר

 < ןJdl ->

yn

^ץ-<יו/>)!^׳1/^י4:

?ל° ׳v7׳v

& *>י,

(./B>yy//. ?/~/y U
*ח
r
✓י
'»}'<h ')1^f6)/. Jj< ׳ij'^i

d'P•'?^׳z

r •*

.י־

r

mJ y/A

n<J . ,vly? /U/

'u> \\>&

h\/a a־a.> ma׳u
\
rz

/ u

/!־/ר

va?־

j\r}
ג/ץי׳ס0לJfc'b

/4עי׳ץ/-/ כy■ ?מ׳Jyty/AA]I'S yi^y/, ?, [׳

^!oy yJ/z A

/ P/<r
Idle
!/>)>
/*J
'■'
־י־............
׳
־'״
 יkA
?? ־ ייA>j
על־ ’ ־־
•־׳
'י
/..
׳
,
//. y,
> <?יh^> J ׳v>* ׳vz״At /c/Jy  לJo?  י׳י׳נגA /J,
ל^ י׳,־^ן

'

Y/b>

(Y< ^'1׳//J7z<?

ו,ל/ע

C) l/l^)■’

£״/\? f׳AJ >y
1«די/ C
'
' '׳

,ן//

y)')'b

־׳?ג/ ר׳י/_/,/

yi '
IhMi

fz*/✓־.

ע׳ * ע ל

-A

q 3Vyy' 4J? nJ?9

>yo A ,ר//ל'׳

.עץ ל/ו׳ר^גל/

ן

־׳,fe y/.׳ל,
׳:> .l'/)/.x
pfe
oo/yj)/

,ן

x/AoA/J ׳y ” י׳*“׳ ?ו׳yO

י
י ׳‘ ’י־
י
{ל/י/
/רל/. (א ימן/ יAy
 &׳d h‘׳׳
w
>י^?׳ל

A/M 'ליA','5 <?< ר ׳A/U y'zA?

Y' ר '*׳//- ע ׳y  לz

\! ל

A'y yir A 3Jy‘A ,/ 3/ ^^״I/" י׳A'ל׳־

< ר1f -<*׳

ji

.(

.

r

׳1Ap^j׳/c

(y'drj/ j

?^4י,ר

/1 !לו
, |'<H,A
1A >

)A

//A'^ ׳/f / ג/<
✓

'^' rbtO /\L. y\/?ר (><־/e/f?, Ayl'?/x ^'*•) ו׳ילי/י׳/? (׳‘׳yj'r'^l
yAf /b Ay/AJ
על<\<ר1׳?י

.'

 ^•״/°? ־

W

׳A ני• י׳’ץ׳/ W■?

pR ^■6 ''1^1/, סג- ל7fc!\ »1j\ ,סלר/) ^//)

jl'ty ,yJ/cA0y,׳v

, ( \j!l/jf |<

. ר/׳ס/י׳ס

A/y1

,,׳..>׳ •־.■//,  ׳׳ ז- /
י/^  ׳׳L
? ׳

~ /1’>h

y 'k

v/c «׳p?^ A/t? w

d 1

A

,>/י׳-י

 ג י(־ל ל//ל* !•ס.״'יA

-

-{)-

/׳

x*7<;<׳A  >י׳ר(רZ>/ ^׳j4/יזל? (<ו <?ץ׳/?־/yA >ל/ י/י״י^ג
 ו1  ג רP ו ׳a ? ,!י

1 /'' י !״/ יסy> /3 /' י׳A 1 גy

z,;/(/’/<_. ^; ל,ל

wjy  י׳ ס0 ׳/<y %

1C/O'l׳-/^ ץ ץ

,A

A^y'־״/ ?"׳// רp?A / 4

l-/^>

J ?h> 'ג, רh'liV

i

/V✓^ "S Al/^/\A

/?'׳-// ר/y'/fz /<־

/׳A׳

/J

/ ו׳ נi \k

0A a׳a k) , /^'! :'j-? ג׳ץ•׳/ץ.-?< א׳// dkjk, l<j!y\k }fjJd w ו׳ץ;ו׳£
•־׳''׳/ ,\^גר
)j’bp
/^~f\ '1 /J
Iff) /J
/< ־J'AA/
Y1 I a <ר
, a, i־m9. Y r'bY
'.)V ,Vfl
\ f,\ '(,
' ? ,j1 ')
If  ו.],'' !  ג. /' Iו,<» /יו/ג^י,;
11, » \ I , ?
"1

//ל!׳

)

׳y'A^ ׳V^p/iL- רJyy/A^ ,©-(׳א ג,ד

׳׳V/y\׳///f

b?^/c ^^גילו^ע׳ י׳ ?רץ- ^׳A/y׳7J/^יי^(כ
׳/c/>j>/c(4.׳yj

^ייץ

. fubr

'^Yj p )fo’ ׳׳avaP^׳/
',fdptyQ* j\/<.y

/dd^/d^

/?) /J  עzz ?)'
'/A 9b
(׳-?<. fJd!<\
 >> '?׳aA'yQ
'k ״־־/h~kjdd{\

'6^J1  יזlfJ 1

-_ך/ץ׳

/^/ '

/ ,?<גן)ו-ר

 ר, יצוi>t

2

1
c?!<d

?*׳£//

zfy

.^ג/ ץ־A/i/J? f 1
■'d ■j
y 4/1/7׳-' aWa,V ^׳י^ן/'<׳| י־/\ ן//'Ary
 יי/ אd
u
r<
1
■a/>>9 ,/Ad d&i'-yd-M p ?/<A ?'>j\ J/j>7, ׳y /oy/t
yd■-1'k/
C

f־-/f

r

,

p

"!'י/)׳- (kl /ty*Z•} 0//)׳׳/
3114 ^)lyd iJ'^\/e. ׳^ר/, CvA i i^C dd>

,  י׳'^יy^'AP ”)?«?> y<)^ י׳?^׳PyAyAAA I 'J( >
)d/c/

^<>W

<Ay-y\l

y^Py^y'' ר,׳^רAl)yy> A

1y4 'ך.,^kt

(

),)">£*£ >9^י

hyt/w> ■<1

A9,?UyO \ן ו£ר^ ?ו,רר,ו//^ 4A 0/y'4, /^,גר^ץ^׳ריר

,iflj ^//<נ

A>MJc J16)qA iby ,M'yA/A^y/JS a? i>!c • ?>Py\ <&!- yl' L(< .־׳? וa ׳־A י?ץyv>M

.>וו-/ י7גוb 0/./1<?ר4/-/^ע^ר׳'״׳ר׳צ,והנזץ^ץ,סx<רןfs,ו ן/^< ,<וו7^ר/ //Ct1 yWr
yMyA^ pyAry./Xyy
J ,M)J P./ץ [ ע/ ץץA Ay ץ׳/<? (
. <a ׳ ר׳W
jid'-^ ״fy^<

ו .מתנה חיים ח״ב או״ח סי׳ ל׳ב
החומד מן הגוי אם עובר על לא תחמוד.

 .2בית דוד {ליטר} סי׳ ל״ט ד״ה ומ״ש
אם שייך בעכו״ם איסור לא תחמוד.

 .3לבושי מכלול סי׳ י״ג אות קפ״ב
לא תחמוד אי שייך בעכו״ם.

 .4ברכת יוסף {לנדאו} יו״ד סי׳ ס״ג
לא תחמוד לישראל נאמרה ולא לנכרי דאין זה מז׳ מצות.

 .5רב ברכות מערב׳ ל׳ אות ב׳ בסופו
ראובן שיש לו קרוב שמעון בעיר אחרת ולש׳ יש חצר בעיר של ראובן והרבה ריעים שיתן לו החצר במתנה,
אי 2עובר על לא תתאוה ולא תחמוד או לא כיון דלא איכפת לו דוקא זה החצר רק שיתן לו בית דירה מ״מ.

 .6רב ברכות מערכת ל׳ סי׳ א׳ דף ע״ח ע״ב
אם התאוה דבר ששוה פרוטה והוא של שותפים אם עובר על לאו דלא תתאוה או לא .

 .7משבצות זהב סי׳ ל׳ג
במי שהיה חומד שדה של שמעון וכשבקש לו שמעון לעזור לו לקנות שדה מלוי ואמר לו שלא יעזור לו רק
כשימכור לו השדה שהוא חומד אם מותר לעשות כן או שיש איסור לא תחמוד.
 .8רב ברכות מערכת ל׳ סי׳ ב׳ דף צ״ב ע״א ד״ה המורם
בענין לאו דלא תתאוה ,אם הוא אדם גדול אשר בושו להשיבו ריקם ,ויבוא לבית חבירו ויבקש למכור לו
חפץ ,אם עובר בלאו הנ״ל.

 .9בית יעקב {מצוזמיר} סי׳ ע״ד דף נ״ט טור א
>%יה עליו רעים עד שנתן לו במתנה אם עובר על תחמוד או לא.

סו .רב ברכות מערכת ל׳ סי׳ ב׳ דף צ״ב ע״ב ד׳ה והנה
אם מתאוה וחומד ביתו של חבירו לקנותו בעבור להקדישו לעשותו בית הכנסת אי איכא בזה איסור לאין
דלא תתאוה ולא תחמוד או לא.

וו .רב ברכות מערכת ל׳ סי׳ ב׳ בסוף ד״ה ודע
אם בקש מחבירו שיתן לו בגד א׳ ולא ייחד בבקשתו בגד פ׳ דווקא אם אינו עובר בזה בלאוי דלא תתאוה
ולא תחמוד.
 2ו .זכרון יהונתן ח״ב דף רי״ב ע״ב
בדברי המנחת חינוך מצוה ל״ח במה שפסק דגם על פחות משוה פרוטה עוברין על לאו דלא תחמוד.

3ו .אבני נזר או״ח ח״ב סי׳ שכ״ה אות כ
לא תחמוד ולא תתאוה אם נוהג בגוי .כרטיס זה מופיע גם בח״מ סי׳ שמ״ח.

 .14ארץ צבי{ פרומר} סי׳ ג׳ אות ו׳; סי׳ ד
בדעת רבינו יונה דהמפציר ליתן לו מתנה עובר בלא תחמוד.

 .15שערי תורה תרפ״ה חוב׳ א׳ סי׳ ב׳ חוב׳ ג׳ סי׳ ג
הטעם בחומד אשת חבירו למה אינו עובר גם על לאו ולא תתרו.

 .16בצל החכמה ח״ג סי׳ מ״ח
ישראל החומד דבר ששייך לעכו״ם אם אין בו איסור לא תחמוד.

 .17בצל החכמה ח״ג סי׳ מ״ט
מתאוה להיות עשיר כחבירו אם אין בזה משום לא תתאוה.

 .18בצל החכמה ח״מ סי׳ מ״ט
חומד שיהיה לו אשה יפה כאשתו של חבירו אם יש בזה איסור מדברי קבלה

 .19בצל החכמה ח״ג סי׳ מ״ה
מתאוה וחומד בחפץ חבירו כדי לחנו לאחרים אם אינו עובר משום לא תתאוה ,ומה דינו לענין לא תחמוד.

 .20נזר הקדש תשי״ג אה״ע סי׳ ל׳א אות ב
אם עובר על לא תחמוד בנשא אשה בעל כרחה .כרטיס זה מופיע גם באה״ע סי׳ מ״ב.

 .21רב ברכות מערכת ל׳ סי׳ ב׳ דף צ״ב ע״ב ד״ה ודע
אם מתאוה וחומד בית ראובן לקנות בעבור שמעון ממון שמעון ,אי איכא בזה איסור לאוין של לא תחמוד
ולא תתאוה.
 .22קול יהודה בספר מהרש״ג סי׳ כ״ב
יש לאו דלא תחמוד בגוי.
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 .23בשמים ראש {המיוחס לרא״ש} סי׳ שס״ב; שס״ג; שס״ד
בענין כל החומד ומרבה רעים למכרו.

 .24יד יוסף {דיטש} שאלה קי״ב קכ״ג ע״ב ד״ה הנה
גזל ישראל בשל נכרי אם שייך בו לא תחמוד.

 .25מחנה חיים ח״ב או״ח סי׳ ל׳ג אות ו
לגבי גוי אם יש איסור לא תחמוד.

 .26בצל החכמה ח״ג סי׳ נ
חומד בחפץ חבירו ואם ימכרנו לו המוכר יעבור הלוקח על לאו דלא תחמוד אם באופן זה אסור למכור לו
ואם עבר ומכר לו עבר המוכר על לאו דלפני עור

 .27רב ברכות מערכת ל׳ סי׳ ב׳ דף צ״ב ע״ב ד״ה ודע
ראה ספר א׳ אצל חבירו ,והתאוה וחמד אותו לקנותו בעבור ללמוד בו ,אי עובר בלאוין דלא תתאוה ולא
תחמוד.
 .28בצל החכמה ח״ג סי׳ מ" ד
אדם חשוב אם אסור לו לבקש מחבירו שימכור לו חפץ שאינו עומד למכירה אפילו אינו מפציר אותו למכור
לו.

 .29בצל החכמה ח״ג סי׳ מ״ט
חומד באשת איש שתספר עמו מאחורי הגדר ועשה על זה השתדלות אם עובר משום לא תחמוד

 .30בצל החכמה ח״ג סי׳ מ״ט
במי שחומד שיהיה לי חפץ כחפץ חבירו אם אין בזה אפילו איסור דרבנן.

ו .3בצל החכמה ח״ג סי׳ מ״ד
איסור לא תחמוד אם הוא גם במבקש ממנו שיתן לו במתנה.

 .32בצל החכמה ח״ג סי׳ מ״ז
ב׳ ישראלים שותפים ואחד מהם מפציר בחבירו שימכור לו חלקו בשותפות אם שייך בזה לאו דלא תחמוד.

 .33בצל החכמה ח״ג סי׳ מ״ח
חומד בחפצי הקדש בדק הבית אם אין בו משום לא תחמוד.

 .34בצל החכמה ח״ג סי׳ מ״ו
חומד במה ששייך לב׳ שותפים ישראלים אם עובר משום לא תחמוד ומה הדין כשישראל ועכו״ם שותפים בו.

 .35בצל החכמה ח״ג סי׳ מ״ה
«^ד בחפץ חבירו כדי לחתו לאביו או לרבו ,או כדי לחנו לבנו או בתו הסמוכים על שלחנו אם יש בזה
איסור לא תתאוה ולא תחמוד.

 .36בצל החכמה ח״ג סי׳ מ״ג
אם איסור לא תחמוד הוא רק במפציר בחבירו שימכרנו אבל אם מיד כשביקש החפץ הסכים בעל החפץ
למכרו לו אין בזה איסור.

 .37מהרש״ך ח״א דף ל׳ה ב
החומד חפץ של חבירו עד שמכרו לו ולא אמר רוצה אני אם המקח קיים.

 .38בית אברהם {אולמן} סי׳ נ״ז
ביאור שיטות הראשונים בענין לאו דלא תחמוד.

 .39שערי תורה תרפ״ד חוברת ד׳ סי׳ ב
ביאור איסור לא תחמוד.

 .40יד אליהו {מלובלין} סי׳ ל׳ט
בענין לא תחמוד.

 .41בצל החכמה ח״ג סי׳ מ״ו
מפציר בחבירו שימכור לו חפץ שבידו ואם לאו אז יקנה חבירו ממנו החפץ שברשותו אם אין בזה איסור לא
תחמוד.
 .42בצל החכמה ח״ג סי׳ מ״ג
החומד בחפץ חבירו בדבר שאינו עומד למכירה שעובר על לא תחמוד אם איסור זה הוא גם בדבר שהוא
לדבר מצוה כמו שופר או ס״ת.

 .43שערי תורה תרפ״ג חוברת א׳ סי׳ א
בענין גדרי לאו דלא תחמוד .ובסוף החוב׳ קונס׳ שער אליהו.

 .44המאסף שנה ז׳ סי׳ א׳ ד׳ה ודע
בענין לאוין דלא תתאוה ולא תחמוד ובענין כובש שכר שכיר אם האיסור שעבר עליו הוא פרוטה של שני
נאכפים אי אזלינן בתר דידיה ואיכא שיעורא או אזלינן בתר השותפים וליכא שיעור שלם גבי כל חד.
 .45המאור { ברוקלין} חשון תש״ך עמוד 21

בדין לאו דלא תחמוד.

 .46יהודה יעלה { קובו} ח״מ סי׳ ל׳ג
המתאוה לכלי יקר שביד חברו אם עדיין לא גמר בלבו לעשות השתדלות לקחתו אם עבר בלאו דלא תתאוה.

 .47קול תורה {ירושלים} תשרי תשכ״ג
הכופה לפנויה שתתקדש לו אם עובר על לא תחמוד.

^8נזר הקדש אה״ע סי׳ ל׳א אות ב
*^עובר על לא תחמוד בקידש את האשה בעל כרחה.

 .49רב ברכות מערב׳ ל׳ סי׳ ב׳ דף צ״ג ע״ב ר׳ה ודע
אם ראה חפץ אצל חבירו והתאוה לקחת ממנו בתורת מתנה ,והרבה עליו בקשה וריעים עד שנתנו במתנה,
אי איכא בזה לאוי דלא תתאוה ולא תחמוד או לא.
 .50חוף ימים ח״ג סי׳ ס״א דף מ״ו ע״א
בדין לא תחמוד אם חומד של חבירו כדי לקיים בזה מצוה אם חשיב מצוה הבא בעבירה.

 .51שואל ומשיב קמא ח״א סי׳ קכ״ו בד״ה והנה לכאו
ע״ד אי ישראל לוקח מעכו״ם דבר בע׳׳כ ונותן לו כסף בעבורו אי עובר בלא בחמור כמו בישראל.

 .52תורת חסד {פרחיה} סי׳ רנ״ה
דן בענין עד היכן מגיע האיסור דולא תחמוד ,בנתן דמים ואמר המוכר רוצה אני ,ומחלוקת הפוסקים בזה.
'vZ

 .53בית יעקב { מצוזמיר} סי׳ ע״ד דף נ״ח טור ד
’הכופה חבירו למכור לו ונותן לו דמיו אם עובר על לא תחמוד או לא( .בהשגת הסמ״ע סק״ט על הלבוש).

 .54נדיב לב ח״מ סי׳ כ
אין בשכירות משום לא תחמוד.

 .55שערי תורה תרפ״ה חוברת א׳ סי׳ ב׳; חוברת ג׳ סי׳ ג
אם לאו דלא תחמוד הוא אפילו בחומד ומשתדל לאחרים ג״כ עובר על לאו זה.

 .56חוף ימים ח״ג סי׳ ס" א דף מ" ו ע" א
אם גם בקרקעות עובר בלא תחמוד ולא תתאוה.

־  .57פני מבין {פריד} סי׳ קפ״ג
אם יש לא תחמוד על דבר שאין בו שוה פרוטה.

 .58רב ברכות מערב׳ ל׳ סי׳ ב
ביאור בד׳ הרמב״ם והראב״ד בלאו דלא תתאוה.
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שנים אוחזין פרק ראשון בבא מציעא

מסורת הש״ם
עם הוספות

לתקנתא .וממון שאינו יכול לישבע משלם לא שייך ותקנתא .דכשכנגדו ישבע וימול דהויא נמי מקנמא דמן המורה מי א)
" א ב”יי׳ פ״י מהל'
הכא כדסרישימל):
1
ריד
”?3י׳” 2י
דאית ליה משתבע נר .ואע״ג שעלי לשלם «א ®*rap״י ש המשלימ־ז י*1
י•-ד
המורה ואומן הממיין בשטעומ (דף מל ):מקנמ חכמים  pולשטעה מג :ערכין כ□] ,ל) לעיל
שי״ג [מ אלפס שנהדרין דעל דעת ב״ד משמעין אומו "מ״מ לא הו״ל לתקן שטעה בלשון דלא
 aה) [לעיל
!לעיל ג .יש",]:
משממע שחציה שלי־ ללמא שבועה שכולה שלי .לרבנן לק לאוריימא עטד רבנן מקנמא אבל מקנמא למקנמא לא עבדינן:
". .ס£5ר?:£
ו) [לעיל ד .ננא קמא
#
ל*
ותיפוק ליה דהוה ליה רועה .אדאטי
שוא:
דלא חיישי ללשטעמ
קלס שעיף ftא ,7p :מס’« *zפריך
קא מתמה דקשיא ליה* והא גזלן הוא זאלקמן^מ”נא fep
כה דמס״עס״משי׳צג לולה שלי ולדבריכם נר .אף על א)ותקנתא לתקנתא לא קבדינן ותיפוק ליה
 JJTK »,ט/י' גג דתאמר מלה שלי לא
וחיסוק ליה דבלאו הך גזילה פסול’ קו ,].ס) לקמן לד,:
דהוה ליה רועה *ואמר רב יהודה אסתם
אין עדים שלקח
שושפוש
ט) [עיין
לשטעה :האפר רב יהודה סתם
משמבע שחציה שלו שמרע לדיטריה:
שררו]:
רועה פסול לא קשיא גהא דידיה הא דעלמא
ד״ה
כה:
שנהדרין
כו ה מוש״ע שם ש״ד:
רועה .אפילו לא הועד עליו
מעיקרא] ,י) לעיל ע״א,
השיה
לא
אממונא
לחשיך
דאי לא תימא הכי אנן חיותא לרועה היכי
כז ו שם נהג״ה:
שגזל :פסול .לעדות דסממיה גזלן כ) שמוח בג א ,ל) [ע״א
נראה
אשבועתא.
מכשול
התן
לא
עור
לפני
>
א
כתיב
והא
מסרינן
עיין
שכנגדו]
ד״ה
־־ הוא שמרעה בהמותיו בשדות של
דהיינו טעמא משום דשטעה ממורה
מהר״ם ורש״ש ,ועיין
אלא * חזקה אק אדם חוטא ולא לו :זה ישבע
אחרים :דידיה .רועה בהמות שלו
קצוה״ח טוף סי׳ צב,
כלאימא טומא (דף פג) ובשטעוח
רכינו חננאל
וע״ע %תוס׳ הרא״ש,
שאק לו בה פחות מחציה [וכו׳] :על דאית
פסול דבשטל הנאתו רועה אומן
(דף לט ).שהעולם נזדעזע על לא משא
מ) שבועות דף לט"
עבדינן .ש״מ דאפילו
בשדות אחרות אבל רועה בהמות
ליה משתבע או על דלית ליה משתבע אמר
היכא דליכא דררא וא״מ א״כ אמאי גזלן פסול לשטעה
ל) לעיל ב )P ,:שבועות
מד )« ,:סנהדרין כה,:
העיר בשכר בשטל הנאת אחרים
דממונא בינייהו היה לך דאמר שכנגלו נשבע ונוטל" וי״ל
רב הונא גדאמר שבועה שיש לי בה ואק
בידי ופרעוזיך א)
ועי׳
כז.
פ) סנהדרין
אינו חוטא להרעות עד שיגיע למרעה
מחייב דגזלן לא פסול לשטעה אלא מדרבנן"
לי בה פחות מחציה ונימא שבועה שכולה
רב נחמן שבועת היסת.
תום׳ כתובות יח :סוד״ה
המופקר לכל :דאי לא תימא הבי.
הא דאמד רב יהודה ולעדות הוא דפסול מדאורייתא ע)משום
ובכולי וב״ק קח .ד״ה
של ומי יהבינן ליה כולה ונימא שבועה
סתם רועה פסול.
וחדי )5 ,שמוח כג א.
דלא אמרינן* על רועה בהמות דעלמא
ברועה אל משת רשע עלפ) וי״מ בשס ה״ר
משום
שלו
בהמות
נמי
השתא
לדיבוריה
ליה
מרע
של
שחציה
ועי׳ סנהדרין כז ע״א.
שהוא גזלן אנן מיומא לרועה היט
דמרעה אותן בשדות בני יהודה מסיד הא דמשיל אממונא כשר
אדם ,אבל רועה בהמות לשטעה משום דשמא ע״י שטעה מרע ליה לדיבוריה דאמר כולה של
מסרינן :על דאית ליה משתבע או
אחרים חזקה אין אדם
ולדבריכם שבועה שיש לי בה ואק ל בה
על דלית ליה משתבנג הבא לישבע
חוטא ולא לו .ואע״ג יפרוש מגזל אבל גזלן ודאי  °כמו
הגהות הכ״ח
וליטול חציה צריך הוא לישבע שיש
דאמר ר׳ זירא אי איתא שמממון אינו פורש ה״ה משטעה ולא
פחות מחציה וכי מאחר שזה תפום ועומד
לדר׳ חייא קמייתא ,לית
בה
לו
שאין
לישבע
או
חציה
בה
לו
(א) תום׳ ד״ה דסשיד
חה תפוס ועומד שבועה זו למה *אמר ר׳
לן למימר דדחאי לגמרי ,קשה מההוא רעיא דאסהידו טה
פחות מחציה שמא אין לו בה כלום וכו׳ דאכל תרתי מינייהו
ףשכחן כי האי גוונא דאכל (א) מינייהו אמאי פסול לבהנך
יוחנן שבועה זו תקנת חכמים היא שלא יהא
•
אמאי פשול:
המדיר
וט משתבע שאץ לו בה פתוח מחציה
אח מרי דאכל צריך לשלם ומהשאר יפרוש
שאמרו ואם איתא
כל אחד ואחד הולך ותוקף בטליתו של
^^רב הוו
באמת הוא נשבע שהרי אין לו כלום
:
הונא אמר רב דאמר על ידי שטעה דמה שהוא משלם על
אשה שתאמר ידי עדים אין זה השבה מפליא לעל חבירו ואומר שלי הוא ורמא מיגו דחשיד
דבשלמא אס היה לו בה שליש או
איני ניזונת
ואיני כרמו משלם והיינו מעמא דכוסר אממונא השיר נמי אשבועתא דלא אמרינן
ליקוטי דש״י
רטע והוא נשבע שאין לו בה פחות
שמראין
וכו׳,
עושה
וכבר
הדברים שדחאה,
מינו דחשיד אממונא השיר אשבועתא דאי
מחציה נשבע בשקר שהד יש לו בה ותקנתא לתקנתא לא
בפקדון פסול לעדות:
מצינו .בס; שני דייני
עכדיגן .היכא דאין שם
לא תימא הכי האי דאמר רחמנא מודה מקצת
שליש שהוא פחות מחציה ואין לו בה
גזילות והיל׳ כרב הונא ההיא שעתא דאיתיה בניתיה.
מקצת הודאה דלא רמיא
אמר רב דאמר יכולה
חציה אבל כשאין לו בה כלום נשבע אנעל הנים אלא שנועם
ל״ג דאשחבע דאי איכא הטענה ישבע נימא מיגו דחשיד אממונא
אשה שתאמר איני ניזונת
הוא באמת :שבועה שיש לי בה .הישם דרננן היא גופה
פסול
נמי
במלוה
לשמר
לנשבע
סהדי
שמעינן
עושה,
ואיני
השיר אשבועתא התם אשתמוטי קא
חקנמא היא כת נחמן
מיניה דכי האי גוונא
ואם תאמרו שמא שליש או רטע ומקנמא למקנםא להפכה
אינה וכן משמע בהגוזל קמא (ר׳ק דן> ק? ,.):משתמיט לה " כדרבה תדע * דאמר רב אידי
נדחת הילכך הלכחא כר׳
שטעה שאין לי חלק בה פחות מחציה :מנעל הנים ולמישדייה
חייא בקמייתא :פיסקא דמיירי בלא שטעה( :בלא דמי בר אבק אמר רב חסדא הכופר במלה כשר
אשכיר לא עניד ר?ק
זה ישבע שאין לו בה ימשמע להו .וא״ח מיסוק ליה מלא
מי יהבינן ליה כולה .הרי* חטרו [שבועות «ו.ן .סתם
לעדות בפקדון פסול לעדות^אלא הא
פחות מחציה
תופס בה ואס ישטעוהו על כולה רועת .דאכמי לא הזיק
וכו׳ .תגזול וי״ל לעטר עליו בשט לאוין
אוקימנא באומר כולה
דעיילו נהמומיו נשדום
צריכין
שומרק
ארבעה
חמא
בר
רמי
דתני
ז)
הט לעז לב״ד מאחר שכולה שלו
שלי ולדבריכם דלא וא״ח והא ט יהיב דמי נמי חמסן הוה
אמרום [סנהדרין כה:ן.
יהביתו לי כולה שבועה
כדמוכח שלהי הכונס (שם דף סג ישם)
אמרו יחלוקו :מרע ליה לפני עור לא תתן
והס
כפירה במקצת והודאי במקצת שומר חנם
שיש לי בה ואק לי בה
מכשול .לפני השומא
פחות מחציה .אמר ר׳ וחמסן פסול לעדות כדכתיב *5אל משת
לדיבוריה .דאמר ברישא כולה שלי
והשואל נושא שכר והשוכר גימא מיגר
כדנר לא ממן עצה שאינה
יוחנן שבועה זו תקנח
והשתא אמר בהדיא חציה שלי:
הונכם לו [ויקרא יט ,ידן.
חכמים היא שלא יהא כל ידך עס רשע להיות עד חמס והפסול דחשיד אממונא השיר אשבועתא התם נמי
אין אדם חומא ולא
דאמר כולה שלי .מירוצא הוא:
אחד תוסס בטלית חבירו לעדות פסול לשטעה דכל הנהו דחשיב אשתמוטי קא משתמט סבר משכחנא לגנב
לו .נדנר שאינו נהנה
ואומר שלי הוא .ואסקי׳ בפסולי עדות בפרק זה טרר (שנהדרין
ולדבריכם .שאין אתם מאמינים לי ממנו
סג.]:
[קדושין
ותפיסנא ליה א״ג משכחנא ליה באגם
לא אמרי׳ מגו דחשיד
בכולה שטעה שיש לי בה ואין לי בה להרויס נשכיל אמר לא
אממונא חשיד נמי דף כה :ושם) פוסל להו לשטעה בפרה
כג.].
[ערכין
ימטא
ומייתיגא ליה^אי הכי הכופר בפקדון אמאי
אשבועתא .והאי דאמר כל הנשבעין (שמעוש דף מה ).וי״ל
פחות מחציה :וגימא מט החשיד
ותוקף .אומו [לעיל ג.].
פסול
בפקדון
ב^פו
פסול לעדות נימא אשתמוטי קא משתמט
אמטונא חשיד כר .אדרט יוחנן הכופר ספלוה .נין על
שנינן כדאיכא דחמסן לא פסול לעדות אלא מדרבנן
כולה נין על מקצם ינאי
דכפר
שעתא
&^^רההיא
סבר עד דבחשנא ומשכחנא ליה הכי אמרינן
מדמט בסרק זה טררע) הוסיפו עליהם
פריך דאמר חשדוהו רבנן שמא ילן עדים והעירוהו עד שלא
^■יבב׳־ד הוה נקיט ליה
ותוקף" בטליתו של הטרו ואומר שני נשנע .כשר לעדות.
1הוה ידע היכא החמסנין ולא פריך חמסן דאורייתא הכופר בפקדון פסול לעדות כגון דאתו סהדי
ולא אמרינן נולן הוא
ברשותיה .הא הוא כדפריך אגזלן וחמסן דקרא
הוא אם חשוד הוא בכך חשוד הוא
ואסהידו ביה דההיא שעתא איתיה לפקחן
והמורה אמרה (שמוח
רב
נמי לישבע :לא אמרינן
הונא דלא יהיב דמי ושלהי הגוזל (נ״ק דף
דתמיר ננ) אל משמ רשע עד
לה
בביהיה וקוק ירע א׳׳נ רהוה נסט
משביעין אותו שבועה
הוא לאינשי איסור שטעה מאיסור דכיק דמלוה להוצאה
בני
דמחמס
קרא
דמיימי
שאינה ברשותו בתחלת פ׳ קיט).
צריך
דלמא
נימנה
בידיה* אלא הא "דאמר רב הונא משביטק־
המפקיד.
יהודה אפי׳ אי יהיב דמי אסמכתא
גזילה :אשתמומי משתמימ ליה .להוציאה ושכר עד דהוה
אותו שבועה שאינה ברשותו נימא מיגו
ולא חשיד אממונא :כדרכה .דאמר לי וווי ופרענא ליה ואי
בעלמא הוא ואע״ג דהוסיסו עליהם
מודינא ליה השמא ימנעני
חשק שלמה על ר״ח החמסנין לפסול לעדות וה״ה שפסול דחשיד אממונא השיר אשבועתא התם
לעיל מפני מה אמרה מורה כר :מיד .בפקדון פכול
נמי מורה ואמר דמי קא יהבנא לה
תהג דלאו בגזלן חשדינן ליה אלא לעדות .אכל הכופר
א) ור״ל ואפילו עומן אין לן לשטעה היינו חמסן שתצוף לחטוף
נפקדון אפי׳ על מקצה
בידי נ״נ חייג היסש ופצ״ק מיד ליד טדיעת הבעלים אבל
אמר לה רב אחא מדיפתי לרבינא והא
באשממוטי בעלמא :דאמר 1כ אידי ונאו עדים והעירוהו
דת נשען נשגועוש מ׳.
בר אבק הכופר בטלוה .שבאו עטם פשול לעדוח דמאי הוה
 0ניאה דצ״ל סוה נקש לה הכא לא מציף אלא מעלים חמסנומו קא עבר על לאו כ>דלא תחמוד* ילא
ליה נני פר,דון לאשממוטי
דדיה או הוה ידע ופו׳.
ואמר שנאבדה לו לא פסיל:
והחזיקוהו בכפרן שהעידוהו שהוא
תחמוד לאינשי "בלא דמי משמע לזו
נפשיה וכו' [לעיל ד.].
־ אלא ־
־
חייב לו :כשר לעדות .אלמא לאו ואפי׳ לא גשנע דמשעה
ואלא
ליה
איפשיד
דעחיה למגזליה דנימא אל השח עד דכפר
אממונא [שבועות מ.]:
תורד אוד השלם
חמסנ) אלא לאשממוטי עטד :בפקדון פפול לעדות .דמאי אשחמוטי איכא הט לא טחן להוצאה ובעץ הוא ואם אבד יטשן שאבד ויפטר :ארכעד שומרים וכו׳.
חרש
א> לא תקלל
ראה לעיל נעמוד א.
ולפני עור לא תתן וליטא טיט דחשיד אמטונא .דההוא דאמר* לא היו דברים מעולם כופר בסקדון הוא וליכא למימר משממיט :חשיד נטי אשבועה דידה.
מכשל דראת טאלחיך דבשלמא אשטפח שומרין דההוא" דקטעין נאנסה דחייטה רחמנא שטעה איכא למימר דלא משיד אממונא אלא שמא פשע בשמירמה
אני [וקרא יט ,יד] וחייב לשלם אונסיה וסבר עד דהוי לי זוזי וסרעגא ליה אלא ההיא דכסירה הא ודאי מסר בפקדון הוא ומשקר והיכי משבעינן ליה עלה:
ב> לא תחמד בית רעך התם גטי אשתמוטי משתטיט .שאבדה ממט וסבר משכחנא לגנב כד :אי הכי .בפקדון" איכא למימר משחמיט :דכהשגא .אחפש:
הגהות וציונים
לא תתמיד אשת רעך
ה״ג דההיא שעתא הוה גביה .ולא גרס ההיא שעחא דאשחבע[:דאמד רב הונא .לחמז בהמפחיד גט שילם ולח רנה נישבע אמר רב התא] א] ובמלוה אפי׳ כה
ועבדו ואמתו
כשר ,עי׳ תום׳ שבועות מ
ושורו אס בא לשלס משטעין אומו שטעה שאינה ברשותו חיישינן־שמא עיניו נחן בה :התם .לא חשיד אממונא דמורי הימירא למימר דמי
ותנדווכליאשד^רעך:
בפקדק:
ד״ה
ע״ב
1שמוו! ב ,יד!
בעינא למיחב :הא קא עבד כלא תהמוה .מה לי חשוד על לא חחמוד מה לי חשוד על לא חגוול טמא מיגו דחשיד עלי? חשיד אשטעחא p :בכת״י נוסף א״ל:
 pכת״י דלא אמרו
~-משטעין
!שמעוש מא« .ו].׳
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ל] בכת״י נרסף צם (ונ״זז בנמו״י) ]9 :נת״י שמא תקף בטליתו (וכ״ה

בנמו״י):

ו] אולי צ״ל

דדהיא דקטעין:

 ]fאולי צ״ל

דהדיא:

ס] יש להוסיף

נטי

(באה״ם ,וכ״ה בקצת כוז״י):

פסולו דמאי הוא להשביעו (תום׳ גיטין נא ע״ב ד״ה ובכולי) כן ציין בחילופי גירסאות בילקוט מפרשים ,אמנם הגליק בשטמ״ק והמהר״ם שי״ף לא הבינו כן ,וע״ע בתורי״ד:

תלמוד בבלי <עוז והדר> ־ כג בבא מציעא תלמוד בבלי עמוד מס (22הודפס ע״י תכנת איצד החכמה <0

י]

חכמים (וכ״ה בנמו״י):
מ] ולא גזרו רבנן אלא היכא דנודע

עיין הכמת מנוח בביאור תיבת
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תוספות הרא״ש ,תוספות רבינו פח ,ותוספות רי״ד ,על פסכת בבא מציעא

ז

נדף ה ע״ב  -ו ע״א]

תוספות הרא״ש

תוספות רבינו פרץ

תוספות רי״ד

תוספות הרא״ש

לישבע שהוא כדבריו ,וי״ל
דס״ד דעכשיו נמי שהוא נשבע
שאין לו בה פחות מחציה
אדעתא דטענתו הראשונה
שאמר בולה שלי הוא נשבע,
ואיכא שבועת שוא וא״כ ישבע
בהדיא שכולה שלי.

כלומר ,ומיפוק לי דהוה ליה
רועה ,והנקט משיג ליה משוד על
שטעה
לאפוט
השטעה
אשכנגדו ,והא הוה ליה רועה
מקודם שיפקדו אצלו ,והואיל
ונודע פיסולו קודם הסקדון,
סכרא הוא שלא יהיה לו דין משוד,
דלא היה להם למשור כהממס
כלא סהדי ,טון שהיו יודעים
פישולו קודם לכן ,דהא דאמרי׳
משוד על השטעה שכנגדו נשכע
ונוטל היינו דוקא נשאי׳ נודע
ססולו מקודם ,אבל נהא ודאי אין
דין משוד נוהג ט ,דא״כ לא
שבקת מיי לכל כריה משוד ,דכל
א׳ וא׳ ילך ויפקי׳ למשודי׳ ויטעון
אומו כפלים ומפקד משוד
והמפקיד יטול כל צרכו.

אשטעה דנימא הט בכל דוכמא .אלא
סששא בעלמא טא .ושלכן הכא
למימרא והכא לסומרא .כשנוסלת על
הסשוד שטעה דאוריימא דשטעה
במקום משלושן קיימא .לא
מטמנינין ליה אלא מהפטן אומה על
מי שכנגדו דדילמא משוד נמי
אשטעה( .ולננזל) [ולגזלן] עצמו אף

דביק דבלא רוצה אני הט פסול מדאורייתא וזה שהוסיפו חכמים אין טוב יותר ממנו אלא שאומר רוצה
אני דתרטיהו דמי קא יהבי א״ב לא היה לו לתלמודא לומר מעיקרא סבור דמי קא יהבי ולכך כשר כיק
דההוא דפסול מדאוטיתא יהיב נמי דמי אלא היה לו לומר מעיקרא סבור הא קאמר רוצה אני ,ונראה לי
דלא קשה דלא היו פוסלק מדרבנן היכא דאמר רוצה אני אלא משום דלפעמים באק לגזול בלא דמי אבל
משום טלמא יקח ממנו ולא יכופנו לומר רוצה אני כיק דמ״מ יהיב דמי בשביל זה לא היו פוסלק אותו
כשאמר רוצה אני ,הוצרך לומר מעיקרא סבור דמי קא יהבי.

הכופר בטלוה כשר לעדות.
דאמרי׳ אשתמוטי קא
משתמיט ודוקא לממון אחר
אבל לאותו ממק הוחזק כפק
כדאיתא לקמן בפירקק <מ).
מנה לי בידך והלה אומר אין לך
בידי כלום והעדים מעידין אותו
שיש לו וחזר ואמר פרעתי אינו
נאמן הוחזק כפרן לאותו ממק,
ומדר׳ הייא קמייתא לא תיקשי
דלא הוחזק כפרן אלא לחצי
ממק ונאמן בשבועתו על החצי
האחר.
ארבעה שוטרין צריכין
כפירה כמקצת
והודאה כמקצת נימא מגו
דחשיד אממונא וכו׳ .פרש״י
בשלמא שבועת שומרים ההיא
דטעין עלה נאנסו דחייביה
חמנא שבועה איכא למימר
דלא חשיו אממונא אלא שמא
_^שע בשמירתה וחייב לשלם,
שבו עד דהרה ליה זוזי ופרענא
^^ליה ,אלא ההיא דכפידה הא

^0

ודאי [חשוד אממרנא וכופר]
בפקדק הוא אי משקר וחיכי
משבעינן ליה עלה ,דס״ד רעל
ההיא דכפירה לא שייך למימר
אשתמוטי ,אלא מעיז פניו
ומתבוין לגזול ,דאי לאשתסוטי
קא עביד הוד .טעק גם עלה
נאנסה שלא יכיר המפקיד
בשקרו ,וזה דחקו לרש״י לפרש
דלא פריך משבועת שומרין,
דאי שייך לאקשויי מינה הוה
לי׳ לאתויי מתני׳ דפ׳ השואל
(צז.>:
ה״ג ההיא שעתא דכפריה.
ולא גרסי׳ דאשתבע
ומשעת כפירה נעשה גזלן
כדמוכח בהגוזל קמא (כ״ק קז):
אמר רב ששת הכופר בפקדק
נעשה גזלן וחייב באונסיה
^^)ומוכח התם דאפי׳ בלא שבועה.
■^ףאתהטודל>טנשי^לא?־מי

WF

משמע להו .פי׳ ולא חשיד
I
^^אממונא הוא ביק דיהיב דמי

וליטא שבועה שכולה שלי
וכו׳ .וא״ח אלו ואלו
באין לידי שטעת שוא .י״ל,
דלהאי ליכא למיסש ,דהא דאמרי׳
האי סברא לעיל היינו משוס דבש
לאוקומא (כר׳ יופי) [כבן נגס],
אבל לסי המסקנא דלא אמיא (כר׳
יוסי) [כבן ננס] ,אע״ג דאלו ואלו
באין ליד שטעמ שוא משרעין
אומו.

נושא שכר והשוכר ואמאי
ליטא מינו דחשיד

נטי
חשיד
אטמונא
אשבועת* .ולא פרין• מהא סרה
דקטעין נאנסה ,דבהא ודאי לא
הוי חשד אממונא ,דלא מטמן
ליה במאי דאמר נאנסה אלא ודאי
מחה בפשיעה ,והא דאמר נאנסה
היינו משוס דליח ליה השמא
ממאי לשלומי ,אבל דעתו לשלם
כשמטג ידו ,אבל פט׳ שט׳ מהא
סרה דאמר לא טו דברים
מעולם ,דהשחא ודאי אין בדעחו
לשלם כשטעה דהא כופר הכל
וא״כ משד אממונא ,וא״כ במגו
דמשיד אממונא משיד נט
אשטעמא.

על ט שהוא טסר נכ 3טון דעל האי
ממונא הומזק כפק מהפטן אומה
על הנמל כדפדשימ המם במהדורא
קמא .והר נש דסיישי׳ שמא יהא
מוקף מולימו של סבירו לא שמך ליה
דיסלוק עמו בלא שטעה משום האי
טעמא דאמרינן שמא אף על ט
שהוא משוד למיל שמא לא יהא משש
וישבע לשקר .והילכך ומינן שטעה
עלי׳ אולי יודה מסמח מומר
השטעה .אכל אי הוה קיס לן דכל
דמשוד אממונא משוד אשמעה ה״נ
לא הוה משבעינן ליה אלא הוה שקיל
בלא שמפה .חהו שאמר לא אמרינן
דלא אמרינן לה בטרור אבל מימוש
ודאי טיט׳ והכא למומרא והכא
לטמרא .ואי קטא טון דלא קיס לן
שהסשוד על הממון ימלל שטעמו
כשהוא כופר בכל שטיב לישבע הישמ
נש נט דלא מציגן להסוט שטעה
אשכנגדו דמקנמא למקנמא לא עבדי׳
אבל טהא אמאי פנוט לה בלא
שמעה טלמא אי רמינן על׳ שטעה
יודה .משובה אין ב״ד נזקקי! לט
שהוא משוד על הממון להשרעו שמא
ימלל אלא מפמידין אומו על דין
מורה ומוט׳ לה .ובממני׳ דמשגעי׳
להו אף על ט שטא שמעה מדרמן

משוס שאינו ידוע ט הוא המשוד.
שכל אמד אומר אני כשר וממט מלן.
וגדולה מזו אמרו הסנווני והמועל
נשבעין שניהן לקיימא לן דמד
מינייהו גזלן .ואטלו הט משום דלא
ידעינן ט הוא הגזלן משמעין שמהן
אליבא דרבנן .כל שכן הכא גט נולח
טש לומר טלמא מרווייהו בהט
הדדי אגטהו שמשטעין שניהן טון
שאינו ידוע ט הוא הגזלן:

דאתו סהד* ואסהידו דההיא
שעתא הוה לה פקדק
גביה .סי׳ הקונטרס ל״ג דאשחבע דמשעת כטרה נעשה גזלן ,כן מוכס
בס׳ הגוזל דאמר ט ששח הכופר כסיקדק וכו׳ ומוכח החם יאט׳
שטעה לא בט.
משביעין אותו שבועת היפות וכו׳ .ובמס׳ שטעוח איכא סד לישנא
דשני טלמא דרב נממן על אידן מילמא ,דקאמ׳ מנה לי
טדן והלה אומר המזרחי לן ,ועלה קאמר דמשטעין אוחו שטעמ
היסח ,משום דאיכא דררא דממונא שהלא מודה שהוא טיב לו אבל הוא
אומר שפרעו ,אבל כשהוא אומר לא טו דבטם משלש דאז ליכא לשמר
דאזלי׳ במר דררא דממוגא ,בהא ודאי אין משמעין אומו .ולמאן דמני
טלחי׳ על לישנא קמא דלהד״ש סבר דאט׳ היכא דליכא דררא דממונא
משמעין אוחו .ומכאן משמע דהט הלכחא כלישנא קמא ,דאסי׳ היכא
דליכא יררא דממונא מחייב שטעח היסח ,דהכא סטן טנה לההוא

לשבועה ,וא״ת והא
חמסן הוא דיהיב דמי כדאיתא
בפ׳ הכונס (ב״ק סב ):ובפרק זה
בורר (סנהורין כה ):תניא הוסיפו
והחמסנין
הגזלנק
עליהן
רעיא ,והא בהא דההוא רעיא ליכא דררא דממונא ,שהט הוא אומר
ומדפסול לעדות פסול נמי
להד״ס .אמנם יש שרוצים לומר ,דמון שהיו רגילין לימן לו ממוח
לשבועה כדתנן בשבועות (מה).
לרעוח בכל יום ,היינו שסי׳ דררא דממונא ,דהוי כמו שהיה ברש
זמשחק בקוביא ומפריחי יונים
שמסרם לו .ומ״מ מנהג הטירן עמה שמשמפין שטפח היסח בכל מנין
■סוחרי שביעית שכנגדו נשבע
ט ליכא דררא דממונא.
■נוטל ,וי״ל דהאי דפסל חמסן
כופר כמלוה כשר לעדות דאישתמוטי קא טשתמיט .ונהי דאמ׳
היינו מדרבנן כדמפרש התם
לעיל דבכוסר הכל לא שיין אישחמומי אישמטט ,מ״מ בהט לא
(סנהדרין שם) דמעיקרא סבור
מססיל לעדוח.
דמי קא יהבי כיק דחזו דמתוך
כך באק לידי כך דחטפי ושקלי
ולא יהבי דמי גזרי בהו רבנן והיינו טעמא דלא פטך התם חמסן דאורייתא כדפריך גבי גזלן ,וא״ת והא
כתיב אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס אלמא חמסן דאוטיתא ,ד״ל דחמסן דקרא היינו גזלן דלא
יהיב דמי אבל חמסן בלשק חכמים היינו טהיב דמי והא דמשמע בסוף הגוזל בתרא <ב״ק קיט ).דמחמס
בני יהודה (איירי) [אפילו] בדיהיב דמי אסמכתא בעלמא הוא ,וא״ת טק דחמסן דיהיב דמי פסול
מדרבנן א״ב מאי קאמר מורי ואמר דמי קא יהיבנא מ״מ הט הוא חמסן ופסול לשבועה מדרבנן ונימא
מגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא ,ט״ל שלא פסלו אלא היכא דחציף כולי האי ליקח מיד הבעלים
בחזקה ונותן דמים אבל הכא שלא ביטעת הבעלים הוא חומס כי הוא אומר שנגנב ממנו ,ועוד דכל
פסולי דרבנן לא פסילי אלא לאחר שיכטזו עליהם שהם פסולין ,ולמאי דמסקינן דלא אמריגן מגו דחשיד
אממונא חשיד אשבועתא מציגן למימר דלא תחמוד לאינשי אפי׳ בדמי משמע להו ופסול מדאורייתא,
ואע״ג דחשיד לעבור על לאו דלא תחמוד לא חשיד אשבועתא וחמסן דאוטיתא היינו היכא טהיב דמי
ולא אמר רוצה אני והוסיפו עליהם אפילו אמר רוצה אני ,והאי דקאמר בסנהדטן מעיקרא סבור דמי קא

יהבי לד.ד ה״פ מעיקרא סבור אע״ג דאי לא יהבי דמי לא טהני ביה כפייה ,דתליוה ויהיב אק מתנתו מתנה
מ״ט כיק דדמי קא יקבי מקני ביה רוצה אני כשכופהו לומר  pדחליוה תבין זביניה זביני ,ומיהו קשה

דף ר ע״א
תוספות הרא״ש
אלא הא דאמד רב נחמן
אותו
משביעין
שבועת היסת וכו׳ .תימה הא
כבר שנינן אשתמוטי קא
משתמיט ובמילתא דשייך ביה
לאשתמוטי איירי רב נחמן
דמפרש בפ׳ שברעת הטינים
(שבועות מ ):טעמא דרב נחמן
משום דחזקה אק אדם תובע
אלא אם כן יש לו ,ופטך
אדרבה אק אדם מעת פניו
ומשני אשתמוטי קא משתמיט,
ד״ל דודאי עיקר מילתא תקק
משום מלוה אבל כיק דתקק
תקק בכל דבר אפי׳ בחפץ
שהוא בעק ובא חברו ואמר
שלי הוא ,וגם רב האי גאק פסק
שאף על הקרקעות נשבעק
שבועת היסת ,ורב האי פירש
קא
אשתמוטי
בשבועות
משתמיט לאו לפרוע לאחר זמן
כי ההיא דמודה מקצת אלא
ה״פ אדרבה אק אדם מעיז פניו
בפני בעל חובו ואם היה חייב
לו לא היה יכול להעיז פניו

ומשני אשתמוטי קא משתמיט,
פי׳ חוקה אק אדם תובע אלא
אם כן יש לו עטפא מחזקה
דאין אדם מעת פניו דלא
שכיחא כלל שיתבע אדם למי
שאינו חייב לו ,ולואי כשיתבע
לאותם שחייבים לו שיפרעוהו
אבל הלוה לעתים שהפסידה
סחורתו והעני ,נשמט הוא
בכפירה מבעל חובו והטילו-־
עליו שבועה אע״ג דחשיד
אממונא ולא גרסי׳ התם קא
משתמיט עד דהוה ליה ווזי
ופרענא ליה.
הא דרזני ד׳ חייא .משנה היא
בשבועות (מז ):וקורא
אותה על שם ר׳ חייא לפי
שהזכירה לרבי דקתני התם
בבטיתא אמר רבי טורח
שבועה זו למה א״ל רבי שנית
לנו שניהם נשבעק וכר.
!שלש שבועות משבייעין
נ״ל
אותו וכו׳.

דשבועה שאינה ברשותי היא
שבועת השומטם ,ש״ח אינה
ברשותי ונגנבה ,ש״ש אינה
ברשותי ונאנסה ,שואל אינה
ברשותי ומתה מחמת מלאכה.
וכלל שבועות כל השומטם
בלשק אחד שלא להאטך.
וקודם לשבועה זו צריך לישבע
שלא פשע בשמירתה ושלא
שלח בה יד לעשות מלאכה או
לגזלה דאלו עשה בה אחת מכל
אלו

לא

נפטר

בשבועת

השומטם כי נתחייב באונסיה
כדכתיב שבועת ה׳ וגו׳ אם לא
שלח וכתיב על כל דבר פשע
וגו׳ ישלם .וראיתי מפרשים
שפירשו דג׳ שבועות הללו
נשבע בלא שבועת השומרים
ולא נהירא לי דביק דנשבע
שבועת השומטן פשיטא דאינה
ברשותו ולא שייך להשביעו

תוספות רבעו פרץ
משביעין

אותו שבועת
היסת ,ואמאי
וכו׳ .וא״ח ולישני דשאני המם
דאשממוטי קא משמשט .וי״ל,
דמייט מל ערן אפי׳ היכא דלא
שיין למימר אשממוטי קא

משחמינו ,כגון שיש מטס שיש
בידו אוחו מנה שמובע ,דהשמא
ליכא למימר אשממוטי קא

תוספות רי״ד
אלא הא דאמד רב נחמן משביעק
אותו שבועת תימת ליטא
מינו דחשיד אמ&ונא כוי .כלל כלל
אינו ממיישב בלבי דאף על גג
דרממנא סימניה לכופר מל משוס
סזקה דאין אדם מעיז .כשראו
האסרונים שנסרגה עזרת פנים
בעולם אמט שמא להישמט הוא

עושה ומשגיעין אומו והשמא כשכפר
גמלוה מל והוחזק כפרן בעדים
מכשיטן אומו לעדוח טלמא
אישחמומי הוא דקא משממיט
כשכופר ואין עטם גלמ לא כל שכן
דנימא דילמא משחמיט ונשגיענו.
ומשום דמיימי׳ לאידך דר״נ
דאיממרא נפירוש ממני׳ אשחמיט
וכמבו נש להא:

משמשט .וא״מ והא במס׳
שבועוח משמע דהיינו משום
אשממונף ,דקאמר עלה משמעין
אומו שבועת היסח מ״ט מזקה
אין אדס מובע אא״כ יש לו ,וסטן
אדרבה אין אדם מעיז סטו בפני
ב״ס ומשום אשממוטי קא
משממיט ,אלמא משמע דנמקנה
משוס אשממוטי .ר״ל ,דמעיקרא
נמקנה משום אשממוטי ,ובמר הכי לא פליג אף היכא דלא שייכא הן
סברא.
שבועה שלא שלחתי בה יה ס״ה לא שלסמי בה יד לגוזלה לעשות
מלאכחי ,דאי שלס בה יד משיב באונסין .ול״נ זה ,מדא דלא
מסייב באונסין אא״כ נאנסה מידו לר׳ ישמעאל דהמפקיד ,ואף יהא
הלכה כר׳ עקיבא ,מ״מ לא מסמבר לאוקמי ג׳ שבועוח דהכא בפלוגחא.
ועוד ,דהא אמטנן לקמן אמר איסי בן יהודה או נשבר אין רואה הא יש
רואה ימא עטם ומיפטר מכל ,ואמאי הא ליכא שוס אדס שיוכל לידע אס
שלח בה יד לגוזלה לעשוח .לכנ״ל דהכי פי׳ ,דלא שלסמי בה יד לאוכלה
לא כלה ולא מקצמה .והשמא נימא דכשיש מטס שנגנבה אפי׳ מהאי
שבועה מפטר ,דהא ודאי אכלה ,ולשליסות ש דלגוזלה לעשות מלאכה לא
מיישינן ,אבל כשאין עטם שנגנבה אז משמעין אוחו שלש שטעות,
דכלהו שייט בה ,דט נמי לא שלם בה ש יכול להיות שהיא ברשומו ,וט
גש שאינה ברשותו יכול להיות שפשע בה ,ולכן משמבע שלש שבושת.
ולא מרשי מספק טטק .ודוקא מספק ממון אבל ודאי ממונא פרשי,
דאל״כ הוו משיט אממונא ,וא״כ הוו נמי משיט אשבועמא.
׳*■"בדמי אגדתיה ניהליה .פרש״י ז״ל דוקא מאמר מיש אגרמא ניהציה
ממפרש ואזיל ,אבל אי אמר מטפה שניה משמן .וא״ת ,א״כ
אש׳ מאמר ממי אגטחא ניהליה משמן שגו דאי בש אמר מטסה
ממר .וי״ל ,דהוי שגו במקום עטם ,דאנן סהט דלא אגרה ניהליה,
ממפרש עד השחא משדמיה בגזלנא וכו׳.
ואפי׳ לסומכוס דאטר ממק המוטל כסמק חולקק כלא שכועה
מודה טוטכום דסירוכא לאו כלום הוא .וק׳ למ״ר הר״ר
פרן ז״ל ,דמאי דקאמר׳ אפי׳ לסומכוס ,דמשמע לרבנן ליכא שידוש ,הא
לרבנן נש איכא מדוש ,דהא מודו רבנן דשכא דט מפיסי מרוייהו
טמלוקו ,וא״כ אי סרוכא כלום הוא שי כמו דמפיסי מרוייהו ,ואשגא
טמלוקו ,ומאי קאמר ואפי׳ לסרמכיס ,הא לרבנן נש איכא מדוש
כסמכוס כדפ״ה .ונראה למוט ר׳ הה״ר פרן ז״ל (ששה) דודאי לשלם
אש׳ ט קאמר שירוכא כלום הוא ,איח ליה ששר דלא משב כמו דמשסי
חרוייהו ,אבל ס״ד דסירוכא מהר לגט האי שמממת שאט רואים שהוא

סרון בה השמא( ,שספ׳) [שנסמסק] ממון כך (להוא) [דשה] מוסזק
בה שעה אמת משקרא ,והשמא נשמטה משו ורמא שסיר דליכא מדוש
כלל [לרבנן] דפשטא דלא אמרי׳ יסלוקו ,דט נש יש להסמסק בלא
טענמי׳ מ״מ אמט רבנן המוציא ממטרו עליו הראיה ,הכא נש דט נש
אמט׳ דסירוכא כלוש מ״מ לרבנן המוציא ממברו עליו הראייה ,אבל
לסומכוס ודאי איכא שדוש ,דהא ס״ל לשל דאש׳ שכא טש להסמפק
מולקיס בלא שטעה ,ואי נש שרוכא כלום ס״ד טמלוקו ,וא״ה קאמר
סמכוס דסיחכא לאו כלום .אבל מ״מ קשה למ״ר הה״ר פרק ז״ל (ש״י)
דמשמע אי סירוכא כלום שא שה [נוטל] המצי ,וזה אינו ,דהא אפי׳ אי
הוה מפיס לא הוה ליה אלא החצי ,דהשמא דהוי ספק לא יטול אלא
רטש ומ״ה קאמר סומכוס גט שור שנגס דאינו משלם ט אם רטע נזק
לולד ,משוס (דגמירי) [דאי מיירי] ודאי דמשנגמה ילדה לא הוה משלם
אלא המצי נזק ,וא״כ השחא דהר ספק לא משלם אלא רטש וה״ק דאי
סרוכא כלום הוא שטול המצי .ונ״ל הר׳ ר׳ פרן ז״ל דה״ק ,ואפי׳
לסומכוס דאמר ממק המוטל בספק סולקין ,כלומר ,שנוטל הסצי ממה
שהיה נוטל אם שה ודאי ,וא״כ אי כדאמט׳ דסירוכא (לאו) כלום הוא,
דשה נוטל המצי ממה ששה נוטל אם שה ודאי דהא מסיסי מרטהו
דשיט רטש דאם שאי משסי חרוייהו שה נוטל המצי ,וא״כ השתא
דהר ספק יטול המצי שה דשינו רטש מ״מ קמ״ל סומכוס לאו כלום
הוא ,ולא יטול כלום .עוד אמר מוט הה״ר פרן ז״ל דשאי לרבנן אין זה
משוש ,דאף בעוברה בצדה לאו כלום ,משוס דאשן מומזק יומר ,וגם
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מורנו הרב

בבא מציעא דף ו׳ ע״א

לאשתמוטי מהאי אבל בפקדון למה היה כופר כיון שהיה בעין רוצה אני דתרווייהו דמי קא יהבי אם כן לא היה לו לתלמוד
שהרי אין לו לשלוח בו יד כלל .הדיטב״א.
לומד מעיקרא סבור דמי קא יהבי ולכך כשר כיון דההוא
ומ״ד ,נר״ו כתב עוד וזה לשונו :ואם תאמר גבי מלוה נמי^ דפסול מדאורייתא יהיב דמי אלא הוה ליה למימר מעיקרא
אתו סהדי דאית ליה זוזי דידיה ליכא לאשתמוטי ואמאי סבור הא אמר רוצה אני .ונראה לי דלא קשיא שלא היו פוסלין
כשר .ויש לומר דלעולם איכא אשתמוטי דדילמא מלוה אחרת מדרבנן אלא היכא דאמר רוצה אני אלא משום דלפעמים באים
יש עליו שדוחק אותו יותר .ואם תאמר אכתי איכא לאוקמי לגזול בלא דמי אבל משום דילמא יקח ממנו ולא יכופנו לומר
כגון שהודה בפני עדים שאין עליו מלוה אחרת והמעות האלו רוצה אני כיון דמכל מקום יהיב דמי בשביל זה לא היו פוסלין
הם שלו ממש בגוונא דליכא אשתמוטי כלל .ויש לומר דאי אותו כשאמר רוצה אני הוצרך לומר מעיקרא סבור דמי קא
בכהאי גוונא פסול ורב חסדא איירי בסתם מלוה דאיכא
יהבי .עד כאן.
לאשתמוטי ובסתם פקדון דלא ניתן להוצאה ונקיט ליה בידיה דף ו׳ ע״א :אלא הא דאמר רב נחמן וכו׳ נימא מיגו דזזשיד.

דליכא אשתמוטי .עד כאן.
מורנו הרב

וזהר״י ב״ץ

גליון

לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו .הקשו בתוספות
תיפוק ליה מלא תגזול .ויש לתרץ דתרי גוונא גזלן חד
כמו ויגזול דוד את החנית דנוטל בחזקה וחד דמשתדל עם
בעליו עד שנותנו לו ודכוותח תדי גוונא חמסן חד שחצוף
לקחת מיד הבעלים ונותן דמים אף על פי שלא יאמר רוצה
אני וחד שמשתדל עם חברו עד שיאמר רוצה אני וזהו החמסן
שהוסיפו עליהם וזזמסן דהכא להא דמי ולא כן פירש
_______________התוספות .מורנו הרב נר״ו.
בלא דמי משמע להו ולעבור עליו בשני לאוין .ואם תאמר
במתניתין נמי מורה ואמר ומאי קשיא ליה .ויש לומר
דפריך על דתנא משנה יתירה אתא לאשמועינן דמשתבע אפילו
היכא דלא מורי .מהר״י כ״ץ.

כתוב בתוספות ופסול לעדות פסול לשבועה וכר .אבל מהא
דפסול לעדות אין ראיה לומר מה לי איסור חמסן מה
לי גזלן דפשיטא בחמסן אין בו לאו וגזירת הכתוב שפסול
לעדות דבקל פסול לעדות כמו קרוב .עוד כתבו בתוספות ויש
לומר דחמסן לא פסול לעדות אלא מדרבנן וכו .,אין להקשות
ומה הוצרכו לזה למה לא אמרו כמו לעיל בגזלן דפסול לעדות
מדאורייתא ולשבועה מדרבנן .מיהו נוכל לומד שרוצים לתרץ
גם לפירוש ר׳ יהודה חסיד דלא מסליג .אי נמי יש לומר כיון
דהשתא להאי שינוייא בעי למימר דחשוד אממונא חשוד
אשבועתא אם גזלן פסול דרבנן גם חשוד פסול דרבנן מיהו
לפי מה שפירשנו לעיל לא יתיישב ונראה לי דלעיל דפריך
ונימא מיגו דחשוד אממונא עיקר פרכתו משום דנידמי תשוד
לגזלן ומשני אף על גב דבגזלן פסול חשוד כשר כמו שתירצו
תוספות תירוץ ראשון או כר ,יהודה חסיד ולזה רוצה להביא
סיוע דיש חילוק בין גזלן לחשוד ולא צריך יותר ועתה אם
היינו מחלקין בין חמסן לחשוד אז לא היה צריך יותר דממילא
גם חלוק בין גזלן לחשוד וזה רוצה הספר לדתות ראייתו.
גליון.

גליון

רא״נס

מקובצת

נט

עוד כתבו בתוספות ואף על גב דהוסיפו עליהם החמסנים וכר.
ואם כן מאי מודה דקאמר מכל מקום הרי הוא חמסן
ופסול לשבועה מדרבנן .הרא״ש .עוד כתבו בתוספות היינו
חמסן שתצוף לחטוף אבל אם היה חמסן דאורייתא אז לא היה
יכול לחלק כך .גליון.

כתב הרא״ש למאי דמסקינן דלא אמרינן מיגו דחשיד אממונא
וכר מצינו למימר דלא תחמוד לאינשי אפילו בדמי
משמע לחו ופסול מדאורייתא ואף על גב דחשוד לעבור על
לאו דלא תחמוד לא חשוד אשבועתא .והמסן דאורייתא היינו
היכא דיהיב דמי ולא אמר רוצה אני והוסיפו עליהן אפילו אמר

רוצה אני והאי דאמרינן בסנהדרין מעיקרא סבור דמי קא יהיב
הכי פירושו מעיקרא סבור אף על גב דלא יהבי דמי לא מהני
ביה כפיה דתליוה ויהיב אין מתנתו מתנה מכל מקום כיון דדמי
קא יהבי ביה רוצה אני כשיכפוהו לומר כן דתליוה וזבין זביניה
זביני .ומיהו קשה כיון רבלאו רוצה אני הוי פסול דאורייתא
וזה שהוסיפו חכמינו ז״ל אין טוב יותר ממנו אלא שאומר

גליון

פירוש אי אמרינן מיגו דחשיד אז לא היה
לחכמים לתקן שבועה כיון דפטור מדאורייתא .גליון.

והא דאמר רב נחמן משביעין אותו שבועת היסח לימא מיגו
דחשיד וכו׳ .פירוש מיגו דהעיז פניו לכפור הכל לאו
לאשתמוטי קא עביר .ואיכא דקשיא ליה הא דאמרינן

רמב׳ץ

בשבועות אהא דאמר רב נחמן ומשביעין אותו שבועת היסת
מאי טעמא חזקה אין אדם תובע אלא אם כץ יש לו אדרבה
חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו אשתמוטי קא
משתמיט ליה ולדברי המפרש דכופר בכל פטור לפי שאין אדם
מעיז פניו לכפור הכל יש לומר רב נחמן בדריה תיקן שבועת
היסת מתוך שרבו עזי פנים ובעלי השמטות שנשמטין אפילו
בכל אלא שמעתין קשיא .ותו דאמרינן לעיל הכופר במלוה
כשר ־לעדות משום דאשתמוטי משתמיט ליה משמע דלא השיר
אממונא .ואיכא למימר הא דאמרינן בשבועות אשתמוטי
משתמיט ליה לומר דלא אלימא חזקה אין אדם מעיז פניו בפני
בעל חובו כי חזקה דאין אדם תובע אלא אם כן יש לו שיש
מעיזי פנים כדי להשמט מתביעה שחברו תובעו אם אין בידו
לשלם וכופר בכל אבל אין לך תובע אלא אם כן הוא סבור
שיש לו אבל מכל מקום מי שמעיז פניו כל כך שכופר הכל
חשוד הוא על ממון שבידו שלא לשלם ונימא מתזך שהעיז
פניו ונשמט ישבע גם כן להשמט מחברו שלא ישלם לו .ולא
גרסינן התם סבר עד דהוי לי ופרענא אלא הכי גרסיק
אישתמוטי משתמיט ליה תדע וכו׳ ופירושו הואיל וכבר
מעותיו ברשותו הוא נשמט מזה אבל זה חזקה אין אדם תובע
לגבות מחברו אלא אם כן יש לו .וכך היא גירסת רבינו האיי
כמו שכתב בשערי השבועות שלו .והא דאמרינן הכופר במלוה
כשר לעדות לא קשיא דכיון דיש לומר מתוך שלא היה יכול
לשלם כפר ונשמט אינו חשוד להעיד עדות שקר בעלמא שהרי
אינו השוד לגזול מיד חברו מה שברשותו ואף על סי שהוא
חשוד לכפור מה שבידו מתוך דחקו כדאמרינן בעלמא תרתי
לא עבדו לפיכך כשר לעדות דעלמא אבל על ממון זה שכפר
בו כשם שכפר בו ונעשה עליו כגזלן מתוך דחקו כך ישבע
עליה שהדי לא חמיר להו לאינשי איסור שבועה מאיסור גזילה
אלא שמע מינה לא אמרינן מיגו דחשיד אממונא השיר

אשבועתא .הרמב״ן.
והדשב״א כתב וזה לשונו :ואין זה נכון רהא טעמא דרב אידי
מפרשי לה הכא כדרכה ומשום אשתמוטי עד דהוו
ליה זוזי הוא כדמוכח בהדיא בשמעתין ואפילו תאמר
שהמקשה הוא לא היה מפרשה כן יתרץ לו המתרץ כן כמו
שתירץ לעיל .וברוב הספרים גרסינן התם בשבועות בההיא
דרב נחמן התם אשתמוטי משתמיט ליה סבר עד דהוו ליה זוזי
ופרענא ליה תדע וכו׳ .עד כאן.
רש מי שתירץ דבממון שיש עליו עדים וכפר בו לאשתמוטי
קא מכוון לפיכך הכופר במלוה כשר לעדות אבל כופר
בממון שאין עליו עדים לאו לאשתמוטי הוא מתכוון אלא
לגזול לפיכך הקשו אדרב נחמן רנימא מיגו .ואין טעם זה
ממש .ומיהו קשיא לי שמעתא דשבועות היכי אמרינן
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רשב״א

רמב׳ץ

שנים אוחדן

חידושי הלכות

פרק ראשון

כנא מציעא

ואגדות מהרש״א

ג

!דף ד ורב  -ו ע״א]

מאי לריש ביה וא״כ לסוס סברא להשתא ללא אצטרין קרא למעוטי קרקע דהילך
__ הוא אימא לסושטא היא לכ״ע דליכא שוס קרא מיוסר למעוטי ט) וק״ל:

דהשחא הוי ניחא טפי מפירושם ולכן הוצרכו להקשות לפירושו דא״כ לימא ומנא
מונא אקמייחא ודו״ק:
דף ד ע״ב בד״ה לעולם שתים חייב ואע״ג השתים חייב חשיב ליה רבי

עקיבא כו׳ עכ״ל .דבהילן ודאי לא פליגי וכן צ״ל למאי למוחיב
מסיפא ורע״ק ס״ל הילך חייב אכל למאי למסיק הנ״מ דאס״ד ב׳ חייכ ע׳ היכי
סטר כו׳ אלחי הך סברא שכתבו הכא א) וגן״ל:
דף ה ע״א גמרא ומתו כולהו בפשיעה כר .מה שוש ללחלח בזה עיין
בחוס׳ סרק הגוזל
דף ה ע״ב
הא בקרקע לא שייך משתמיט ו
עכ״ל .כצ״ל ור״ל לכן פריך  nבעל תום׳ בד״ה בלא דמי כד וא״ת תיפוק ליה
מלא תגזול כר .ציין רש״א וסיים וכן
אקרקעוח אע״ג דלא שיין אשממוטי
הוא האמת וכ״כ התום׳ כו׳ עכ״ל .כוונתו
אשחמוטי בקרקעות א״כ הכא כי < דקשה כאן קושיא עצומה דמאי הוקשה ל״ל לא
משבועה אפי׳ למ״ל להילך חייב ות תחמוד תיפוק ליה מלא תגזול דלמא מש״ה
צתכין לא תחמוד כדי לחייבו על המחשבה פי׳
זה סוחר למה שסר״י בשם רב הא
עובר בלאו דלא תחמוד אפילו על המחשבה
משתמיט לא  0הוה להם לחקן בהו וא״ל דא״כ ל״ל לאו דלא תגו־ול .ולכאורה גם צל
קרא למעוטי תימה הא ליכא קו

המוס׳ לעיל ח) דאיכא שוס מיעוט
ומיעוט אין זה מוכרח אלא לאיכא לנ

דף ו ע״א תום׳ בד״ה שבועה
פירוש שאנו רואין אומה
’הכי צריך לישבע שממה באונס ולא בפשיעה
במורה טו) ושבועה שלא שלסמי

%

דאמר רב

שהוא חייב חמשים הוחזק כפרן רפי
למפרך אמימרא גופא טז) דרבי חייא

לשבועה הוא כיון שהוחזק כפרן .ויע

הכי דהוה מצי לשנויי דאע״ג דהוחז?
השיר אשבועה כדאיתא לקמן יז) אבי
דמכל מקום פירכא היא על הצד השו
כ<

דף ד ע״ב תום׳ ד״ה לעולם ש
וכו׳ .יש לדקדק למז
הוה משיב אבדה לרבי עקיבא משום

הכי חשיב משיב אבדה ראם ירצה לז
מרויח סלע והשתא כשאומר ג׳ הוא

משיב אבדה וצ״ל דהואיל דכשהיה ט
ג׳ נמי ראוי שיחויב שבועה כמו שה
דבשביל שהיה מרויח ממון יותר בט
עתה משבועה יה) דאין אומרים מגו
וצ״ע :ד״ה אין נשבעץ וכו׳ אבל
!במלוה ע״פ .סי׳ היינו במלוה בעדים

קרקעות מאחר שאין כאן כי אם מע
■שיב (מלוה בשטר) [שעבוד קרקעו
*פילו בשיש עליו שטר נמי יט) :ש
עליו שטר חייב .משמע דהוא הדין;
אפ׳ילו דמשעבדי נמי חייב אפילו יש

בין שיש עליו שטר .־וצ״ע בפרק שב
דר׳ יוחנן דאמר כופר בממק שיש ?

עיקר קושית׳ יש להקשות דהוקשו ראם איתא
דלא תחמוד בלא דמי תיפוק ליה מלא תגזול
דאיך שייך קושיא על הטעות הלא אף אם נאמר
דלא תחמוד בדמי מ״מ קשיא ל״ל לא תגזול
דממילא ידעינן כיון דבדמי הוא עובר בלאו דלא
תחמוד א״כ בלא דמי הוא עובר על לא תגזול
כמו שהוקש׳ המרשש״ך אלא ע״כ מוכרחין אנו
לומר ראם לא כתיב רק לא תחמוד הוה מוקמינן
לי׳ איותר מסתבר דהיינו בלא דמי אבל בדמי לא
הוה ידעינן לכך בא זה ולמד ע״ז דהיינו כיון דלא
תגזול ע״ב בלא דמי אתי לא תחמוד על בדמי

מהתום׳ רמקשי בקושיא שני׳ וא״ת אפי׳ בדמי
נמי הוי חמסן דהא אמרינן בב״ק חמסן היינו
דקא יהיב דמי וגזלן היינו בלא דמי עכ״ל ואי לא
מקשי רק לסי הטעות א״ב מאי מקשך להתוס׳

והא אפי׳ ביהיב דמי נמי הוי חמסן כך דאיך
שייך קושיא זו על הטעות הלא אף אם לא
תחמוד בדמי מ״מ קשה על לא תחמוד תיפוק
ליה דהוי חמק אע״ב דמק׳ לפי האמת דלא
תחמוד בלא דמי ודו״ק[ .זאת הוא מקובל בשם
הגאון החריף ר׳ יצחק מסאמבור]:
!אמרי בינה]

כא״ד וחטפן פר .ה״ג איכא למימר
כפשיטות נכי חמסן כו׳ .כוונתו בזה
דאיכא למימר דאמרינן מינו דדושיד והא דנותנין
לו שבועה שאינו ברשותו משום דאף שהוא

חשוד אחמסנות ופסול לעדות מ״מ כשר
לשבועה דהכלל מי שפסול לעדות פסול לשבועה
י״ל דוקא מדרבנן קאמר אבל מדאורייתא כשר
לשבועה אף שפסול לעדות מדאורייתא כמו
שהוכרח לומר גבי גזלן לפירושם( .אור חכמים):
נתזזגוז אפרים]

שהם מפרשים בלא למי משמע להו וכן הוא האמח וכ״כ המוס׳ בסרק זה
בורר י) ע״ש ולו״ק :בא״ד וחמסן פסול לעדות כר והפסול לעדות פסול
לשבועה כר וי״ל דחממן לא פסול לעדות אלא מדרכנן כר .יא) לכאורה הוצרכו
לכל זה לפירוש ר״י החסיל ללא מפליג גבי גזלן בין עלות לשבועה אבל לפירושם
ללעיל יב) שחלקו גבי גזלן ללעלוח הוא פסול מלאוריימא ולשבועה אינו אלא
מלרבנן ה״נ איכא למימר בסשיטוח גבי חמסן ועול נראה כיון לבחמסן
דאורייתא ליכא לפלוגי במעלים חמסנוחו ופסול לעדות ע״כ לשטעה נמי הוי
פסול לכל הפסול לעלוח פסול לשבועה מיהח מלרבנן :כא״ד אגל הכא לא
הגיף אלא מעלים חמסנותו בר עכ״ל .סי׳ ולא ראו בו חכמים לפסלו אבל אי
הוה חמסן דאורייתא לא שייך למימר הט לגס אם מעלים חמסנוחו מ״מ הרי
____________עבר על לא חחמול ומגו לחשיל כו׳ יג) וק״ל:

דף ן (["א כפרש״י כד״ה נימא גגי שכועה שאינה גרשותי מגו דחשיד
כר עכ״ל .אבל המוס׳ כתבו לעיל יד) בל״ה בכולי בעי ללוט כו׳

למשמעה שלא שלחמי בה יל מוכח לה הט לה״ל גזלן מההיא שעחא לשלח בה

 1שלמה

הגהות

דף ד ע״ב תום׳ בד״ה אין נשבעין כו׳ קרקעות ובאותו מיעוט כו׳ .כצ״ל:
י דף ה ק״א גמרא לית ליה דסבר ליה כרבן גמליאל כו׳ .נצ״ל :רש״י בד״ה
אי נמי כו׳ אכפירת קרקעות .כצ״ל :בד״ה אידך מתה כו׳ הילך.
הס״ד :תום׳ ד״ה למאן דאמר כו׳ וכן פירש ד״י לקמן דכי כופר כו׳ .כצ״ל:
 ,דף ה ע״ב רש״י בד״ה דידיה רועה כו׳ המופקר לכל .הס״ד :בד״ה
,יש״י בד״א שלש שבועות כו׳ שטוען נגנב .כצ״ל והס״ד:

א״ב ה״נ הקו׳ במקומה עומדת דלמא צריכין אנו
לא תחמוד על המחשבה וא״ל דא״ב ל״ל לא
תגזול דלמא מש״ה צריכין לא תגזול כדי לגלות
דלא תחמוד בא לעבוד על המחשבה דאלת״ה

הוה מוקמי׳ איותו־ מסתבר דהיינו רק על המעשה
בא לא תגזול ולימד על לא תחמוד אע״ב דהאי
דקאמרינן בגס׳ לא תחמוד בלא דמי לאו דהצולם
יטעו כך אלא אף לפי האמת הוא כן דלא תחמוד
בלא דמי וא״ב שפיר הוקשו תוס׳ מלא תגזול
וא״ל דלא תחמוד אתי על כו׳ דלפי האמת דלא
עבר על לא תחמוד במחשבה אם ק שפיר הוקשו
וע״ז תירצו התום׳ דלא תחמוד הוא כדי לעבור
עליו בשנים דהיינו בשני לאוין ומייתי ראי׳ נמי

דף ה ע״ב בד״ה בלא דמי משמע להו וא״ת תיפוק ליה מלא תגזול־בר־־*
וא״ת והא כי יד!יכ דמי נמי חמסן כר עכ״ל .נראה מלבריהס

ר—
'
י

השוה שבהן שכן אינן בתורת הזמה ולא משום דר׳ אפוטריקי אז אין ראיה ממאי
דמוקי לה כרבנן וכן אמר הר״י ששמע דר׳ יוחנן ושמואל אית להו בשבועות דטענו

י

בחטים והודה לו בשעורים פטור ואפ״ה איתא בירושלמי כב) דפליג אר׳ חייא דהכא

j

ועל ברתך משום דפרכי תורת הזמה ומוקי להאי קרא למין הטענה והשתא אפשר

,׳
.־

גא״ד תימה אפילו איתא לדרבי חייא לא משתבע הכא וכו׳.

דהכי ס״ל לרבנן:
ר״ל אפילו אם לא היה גזלן מבורר דלא אסהידו דאכל מינייהו תרי אלא דאסהידו ביה

ג
ז

דהרו הנהו חיותא בידיה והוחזק כפרן לא היה משתבע אפי׳ אי איתא לדרב חייא
דכגון זה לא נוכל למילף ממה הצד דעד א׳ והודאת פיו דיליף מיניה ר׳ חייא משום
דאיכא למפרך מה להצר השוה וכו׳ ואפי׳ לפי מאי דמשני שכנגדו קאמינא לא אתי

e

שפיר דלא שייך הבא דין דשכנגדו נשבע ונוטל כיון דאין כאן שבועה על החשוד.
ובזה יתורץ ג״ב מה שמקשים התלמידים על קושיית התוס׳ מאי מקשו דלמא היינו

ין

הא דפרכא הגמרא והא גזלן הוא ר״ל דהוחזק כפרן בפקדון והכופר בפקדון פסול

r

לעדות ולכך מקרי גזלן וליכא למילף ליה ממה הצד דא״כ לא הוה משני מידי:

ר

אין לך בידי פטור וכו׳ עד דהלבה כלישנא קמא .פירוש דקתני בסיפא מנה לי בידך
א״ל הן למחר אמר תנהו לי ואמר נתתיו לך פטור והלשון השני ס״ל דדוקא אסיפא

:ז
ד

קאמר רב נחמן דמשביעין אותו שבועת היסת משום דאיכא כאן דררא דממונא דהא
אמר מתחלה הן אבל לא ארישא דכפר לגמרי:

■ד
ים

דף ה ע״ב

׳כ

רגבי חשוד לא אמרינן מתוך שאינו יכול לישבע וכו׳ מטעמא דכתבו התום׳ לעיל בזה

ש

בסמוך וי״ל ג״כ דרצו התום׳ בזה מה שכתבו לעיל בדף ג׳ בד״ה ובכולי בעי דלודי

4ם

ד״ה דחשיד

דבשבועה דרבנן לא אמרינן מתוך שאינו יכול לישבע וכו׳ כג):
אממונא וכו׳ ויש מפרשים וכו׳ הא דחשיד אממונא כשר לשבועה וכו׳ .ר״ל

■א
•א
:ל

דהשתא בטענה זו דחשדינן ליה שכופר בממון זה משום הכי כשר לשבועה ומטילין

ר

•ם

ד״ה

ד״ה ותקנתא לתקנתא ומתוך שאינו יכול לישבע משלם לא שייך
הכא כדפרישית .יש לומר דכונת התוס׳ בזה כדפירש לעיל בסמוך

עליו שבועה משום דאמרינן דע״י שבועה יודה ויפרוש מן הגזל דקודם שישבע לשקר
יודה בממון :בא״ד אבל בגזלן ודאי וכו׳ .ר״ל שידוע לנו שגזל קודם שבא עתה

דאורייתא ותירצו דאיירי כגון שמו
השעבוד נמי יש חילוק בין עדים______________________________ ____________—יש

לדון בפנינו ועתה ע״י טענותיהם נתחייב שבועה לא משביעין ליה דבזה לא שייך

דהתם נמי ד״ל שמחל השעבוד של בני חורין ולא של משועבדים ולכך בעדים חייב

לומר דע״י שמטילין עליו שבועה יודה ויפרוש מן הגזל דכמו שמממון שכבר גזל אינו

פורש גם מזה לא יפרוש ע״י שבועה וק״ל .ועיין בהר״ן:

ובשטר פטור ע״ש וצ״ע:

דף ה ^"א

תום׳ ד״ה ממרי ליה כסהדי ומיידי דאמרי ליה אל תחזיר וכו׳.
התוס׳ כתבו זה משום דמלישנא דגמרא משמע דבל הני יומי דהוו

בא״ד והיינו טעמא דכופר

בפקדון וכו׳ .ר״ל אע״ג דיחזיר הפסדת מאחר שהעדים מעירים עליו מכל מקום לא
חשיב השבה מעליא :רד״ה בלא דמי משמע לקו וכו׳ וא״ה והא כי יהיב דמי׳

מסרי ליה בסהדי לא היה יכול לכפור בהם אלא ההוא חד יומא דמסרי ליה בלא מהדי

חמסן הוא וכו׳ .פי׳ ואם איתא דמשום רמשמע ליה בלא דמי כשר לעדות למה פסלה
התורה חמסן הא יהיב דמי וסבר דלא כלום עביר אבל אין לפרש דקושית התוס׳ קאי

יכול לכפור ולומר החזרתי ומה הוה מהני להו בזה דהוה מסרי ליה בסהדי לכך כתבו

אדידיה היאך מורה לו היתר הא נמי כי יהיב דמי חמסן הוא דהא כמו דלאו דלא

לכך כפר בהם והוקשה להו לתום׳ הא גם בהנהו יומי דהוה מסרי ליה בסהדי נמי היה
ומיידי דאמרי ליה אל תחזיר .אלא בעדים כא):

ד״ה אי איתא לדרכי חייא נראה

דהלכה כר׳ חייא דהא לעיל מרקי ליה כרבנן דר״ג וכו׳ .מצאתי בגליון תוס׳ ישנים

ח״ל ומיהו נראה דגמרא מסתפק אם איתא לדר׳ חייא משום דאיכא למפרך מה להצד

תחמוד בלא דמי משמע ליה ה״נ עד חמס דקרא נמי בלא דמי משמע ליה וק״ל:

דף

ן ע״א תום׳ ד״ה שבועה שלא שלחתי בה יד וכו׳ עד ור״ח מפרש וכו׳.
פי׳ דר״ת ס״ל דפי׳ שלא שלחתי בה יד אין פירושו שלא נשתמש

הגהות והעדות
א) עי׳ עין יהוסף )3 .ב״ק דף קו ע״א ד״ה עירוב פרשיות .ג) במהרש״ל הגי׳ וכן "פי׳
ר״י" לקמן כר .ד) צ״ל "פר״י" (ב״ש) וכ״ה בדפו״ר .ה) לקמן דף ו ע״א ד״ה אלא.
ו) צ״ל "ולא" (דו״מ) .ד) עי׳ אורים ותומים (סי׳ צה ס״ק ב׳) .ח) דף ד׳ ע״ב ד״ה אין
נשבעין .ט) עי׳ יד של שלמה מה שמישב קושית המהרש״א .י) סנהדרק דף כה ע״ב
ד״ה מעיקרא .יא) ד״ל ומה הוצרכו לזה למה לא אמרו כמו לעיל בגזלן דפסול לעדות

מדאורייתא ולשבועה מדרבנן (דו״מ) .י )3ד״ה דחשיד אממונא .יג) עי׳ דו״מ וקובץ
על י״ד ועיין מהר״ם שי״ף .יד) דף ג ע״ב .טו) שמות כב י .טז) עי׳ תום׳ שבועות דף
לד ע״ב ד״ה אתו .ס) דף ה ע״ב .יה) עי׳ מהר״ם שי״ף ופנ״י .יט> עי׳ תומים סי׳
פ״ח ס״ק י״ז )3 .שבועות דף לז ע״ב ד״ה ואין מביאין .כא) עי׳ מהר״ם שי״ף.
 )33ב״מ פ״א הלכה א׳3 .ג) עי׳ רש״ש ועי׳ קצוה״ח סוף סי׳ צב ,וע״ע בתום׳ הרא״ש.

תלמוד בבלי <עוז והדר> ־ כג בבא מציעא תלמוד בבלי עמוד מס (369הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ו

חרושי הלכות מהגאון מהר״ם שי״ף על מסבת בבא מציעא עם הגהות
[דף ה ע״ב  -ו ע״א]

גזלן דאורייתא תשיל נמי אשבועה לגזלן פסול מדאורייתא והדרא%שית הגמרא
לדוכתיה שבועה זו למה נימא מגו דחשיד כו׳ לאס הוא תשיל מדאורייתא הא
ולאי קשה שחכמים יתקנו שישבע [אף שהוא לרעתו וגס ראו שחמורה להם
שבועה מ״מ לא היו סומכין על שטעמו כלום כשהוא תשיל אממונא מדאורייתא]
שזהעקושיתו נימא מגו כר .מיהו עיין בתוספות לעיל בד״ה בכולה בעי דלודי
ליה כו׳ דאע״ס שמדאורייתא חשוד לזה חשוד לזה ראו והתקינו שהשבועה
חמורה עליהם [מ״מ מאחר שדחו המוספות זה וכתבו דא״ל הט סשיטא שי״ל
שאין לסמוך ע״ז בחשוד מדאורייתא] וחמסן לא חשיד אממונא מדאורייתא [חוזר
למ״ש לעיל] דבלא דמים איירי חמסן דקרא וסכמיס פסלוהו היכא שהוא מחויב
שטעה דאורייתא ומן המורה נשבע ונפטר פסלוהו וישבע שכנגדו אבל בסקדון
שמא נתן עיניו ט מקנו לרעתו שישבע [וסמכו על מה שראו שחמורה עליהם
השטעה ואוקמוה אדאורייחא] להא מן התורה כשר לשטעה [דאינו חשוד
אממונא וא״כ למה להו לקמן האי חילוקא דמעליס חמסנותו] ועיין בסוף הכונס
תירצו המוספות באמת בקצרה ז״ל וי״ל דמ״מ בגזלן דאורייתא אין להוטח שלא
יהא חשוד אשטעה [וכוונתם כמ״ש] והכא לא נחמי להן סברא לחלק טן משיד
אממונא מדאורייתא או לרבנן ולחלק ג״כ בסברא דמשיד אממונא משיד
אשבועתא טן שטעה לרעתו או לא וניחא להו לומר דאף מדרבנן לא הוי חשוד
[משוס דמעליס חמסנותו] לאי חשיד מדרבנן אממונא לא חשיד אשטעה משוס
שראו דשטעה חמורה ה״נ חשיד מדאורייתא אע״ס שמן המורה חשוד
[אשמעה] מדרבנן לא חשיד וכמ״ש המוס׳ לעיל [א״כ לא קשה נמי שטעה זו
למה] אע״כ היכא שהוא משיד א&ילו מדרבנן חשוד אשטעה [ולכך הוצרכו לחלק
^^ן מעליס תמסנותו] \:בתום׳ בד״ה בלא דמי כו׳ תיפוק ליה מלא תגזול.
ו^גשמע”מדבריהס דלאו דלא מחמוד לא קאי על המחשבה לחודא וכן אימא

^טלמא הובא במרדט סוף הכונס ע״ש ויליף לה מלא מחמוד כסף וזהב עליהם
ימקחמ לך אינו חייב על שיעשה מעשה וממ״ש וא״ת והא ט יהיב דמי נמי חמסן
הוא משמע נמי שמפרשים בלא דמי משמע להו וכן הוא האמת ועיין סרק זה
בורר דף כ״ה ריש ע״ב :ומ״ש היינו חמסן שתצוף כד .אבל אס הוא
מדאורייתא לא ניחא להו לחלק כן ועוד דא״כ הא להוסיפו עליהם התמסמס היה
צ״ל אפילו היכא שמעלים חמסנומו ואמאי כשר הכא לשטעה והיו צריטן לחלק
חילוק דלעיל ועיין במ״ש בליטר דלעיל :ועיין ברש״א במ״ש דאי
מדאורייתא אף שמעלים חמסנותו מ״מ עוכר על לא תחמוד ומגו דחשיד.

ע״ש שנראין דבטו כסומרין [להוא גופיה כתב לעיל דלא מחמוד בלא דמי משמע
_______________________וכן הוא האמת]______________________:
דף ו ע״א גמרא ואלא הא דאמר ר״נ כר .לסי׳ רש״י הו״ל לאקשויי מע״א
רק ניחא ליה לאקשויי דאפילו מדרבנן לא הוי ששוד ומ״מ אף
לסי׳ התוססות הומ״ל מע״א מעיד שסרוע דלא שייך אשממוטי וכן כל הנשבעין
ונוטלין [וה״ה דהומ״ל מנסכא דר׳ אבא וכמו שהטאו המוס׳ לעיל בד״ה בכולה
בעי דלוט ראיה מזה] וניחא ליה לאוכומי מבבא דמגוגי לשמהס נשבעין דחד
מנייהו ולאי חשיד אממונא .ולאטי דבסמוך צ״ל שהמורה רמי שטעח ע״א משוס
שמא מלוה ישנה להא אפילו כשהחפץ בעין ע״א מחייט שטעה בנסכא דר׳ אבא

 Aי״ל למן התורה [גס לאטי] לא משיד אשטעה [אף דמשיל אממונא] רק
^^■רבנן משיד [ולזה י״ל דחששת מלוה ישנה אינו אלא מדרבנן] ועיין בר״ן שכתב
^וק טן אטי לטעמא דר״י הוא כגון שמשל לו על כל ספק מלוה ישנה .ולתירוץ

 Wתוססות לעיל נר״ל מה שתירץ הגאון לעיל בל״ה בכולה סרש״י לחשיד
אממונא חשיד אשבועתא דס״ל לרבה כאטי תלמידו] צ״ל דלאטי הוי משיד מן
התורה על השטעה :הרז״ה הקשה לאטי א״כ לטעון ולימא הט והט אית לי
גטה בפירוש ואמטו להט תסיסנא ליה ונ״ל מזה שאס היה טוען כן בפירוש לא
היה נאמן לזכות בטלית של מטרו ולהט מערים ערומי ואמר כולה שלי ומהא
שמעינן שאין לו לאדם לתסוס בשל מטרו כו׳ לטעון ולומר כך וכך יש לי עליו
ע״ש והמלחמות השיגו דלאו כולהו אינשי טנא גמירי ועוד שהוא רוצה לחלוק
טוסו של טלית וה״ק דלמא מלוה ישנה יש לו עליו ואע״ס שאמר על גוף הטלית
כולה שלי לא משיד דלא מחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו וראיה שאין הטן
אמת מהאי בקרא כו׳ ועיט דאכלי חושלא ג״כ ראיה גמורה כו׳ והוא פשוט:
אין להקשות לסברת מלוה ישנה כו׳ לעיל במנה שלישית אמאי לא יחלוקו הא
חלוקה יכולה להיות אמת דדלמא מלוה ישנה יש לו עליו עיין לעיל במוס׳ בד״ה

שבמציאה ומקח וממכר י״ל תרוייהו בהט הדט אגבוהה ומסתבר שהחלוקה אמת
רק מה שמובע חצי השני לא הוי מש״ה תשיל אממונא דדלמא מלוה ישנה יש לו
עליו מש״ה מובע יומר וכן בארגמיה דלמא הקנה לו החצי מש״ה החלוקה אמת
ומה שטוען יומר הוא בשטל מלוה ישנה אבל לומר שהחלוקה אמח בשטל מלוה
ישנה לא מסתבר לבמנה שלישית ע״כ אחד הפקידו לבד וכל אחד טוען כולה שלו
אין לומר שטוען בכולה מספק מלוה אכולה כשיעור המנה א״כ למה נחלוק והט
ססיקו אמנה ומה סברא לומר חמשים וק״ל :ברש״י בד״ה נימא גבי שכדעה
שאינו ברשותו כד .דודאי גזלן הוא שכופר ואינו רוצה אפילו לשלם וליכא למימר
אשממוטי אבל שלא שלח או שלא פשע דלמא אע״ס שפשע או שלח כפר השתא
דאשתמוטי קמשממיט אבל בדעתו לשלס ועיין לעיל במוס׳ בד״ה בכולה בעי
דלוט כו׳ משמע דמוכחי ג״כ מלא שלח כו׳ מ״מ חבול ישיב רשע גזילה ישלם
וק״ל :כרש״י כד״ה אכיי אמר כד ונשבע שיש לו כה כד .דא״ל צטך לפרש
שטעתו שגוף הטלית שלו ואינו יכול לשבע ובהט טחא דשסיר משני אטי הך
קושיא וט מאחר שתפס שטעה זו למה משוס שמא מלוה כו׳ וע״י שטעה יפרוש
טון דלא יכול לשבע ומקשה נשקול בלא שטעה שיגבה חוט ולמה נעשה באופן
שלא יוכל לגטת חוט דא״כ מאי מקשה אח״כ ולאו אמטנן תפיס ממונא
מססיקא כו׳ פרשי אינשי מספק שטעה ולא פרשי כו׳ בלא״ה לא יכול לשבע
אפילו ודאי חייב לו אע״כ שיכול לשבע ג״כ כסי׳ רש״י וא״ל דהו״ל להקשות א״כ
מה הועילו חכמים בתקנת שטעה דמש״ה לא היה צטן לומר שמא ספק מלוה
כו׳ דאף ודאי יפרוש ע״י שטעה שצטך לפרש שטעמו לכך מקשה אי הט נשקול
בלא שטעה ואחר כך מקשה כו׳ [ו] ועיין :כרש״י בד״ה הקדישה כלא
תקפה .נראה שלא בא לשלול מקפה והקטשה דמ״ש רק משוס דאמ״ל תקפה
אין מוציאין צ״ל הקטשה בלא מקפה כו׳ ועיין :בתום׳ בד״ה אלא הא דאמר
ר״ג תימה הא ה״ג משתמיט .כדלעיל הכופר במלוה כשר לעדות ולעיל בתני
ר״ח מנה לי טדך ועטס כו׳ [דקמ״ל דשייך אשממוטי כדלעיל בתוספות]:
בא״ד אע״נ דלא שייף כהו אשתמוטי .ר״ל כל כך כבמטלטלין דע״כ שייך בהו
אשתמוטי כמ״ש המוס׳ לעיל בד״ה למ״ד הילך סטור אמאי אצטטן קרא:
בתום׳ כד״ה שבועה כד שהיא מתה בפנינו כד .ומ״מ לא ידעינן אס בפשיעה
אס באונס לאסוקי היכא שאין ממה לסמנו היום צטך לשבע שלא שלח בה יד
ואכלה :כתום׳ בד״ה הקדישה בלא תקפה כד או דלמא הקדש לא הוי
בתקיפה דלטה יצווה כר .לסי״ז לכאורה הא דמסייס הגמ׳ למלתא וכתיב איש
ט יקטש כו׳ הוא לבלי צורך דאי שמיקה לא הוי כהודאה א״כ לא יכול להקטש
מטעם שאינו שלו וצד ראשון של האיבעיא הוא אי הוי כהודאה הוי שלו ויכול
להקטשו אע״ס שאינו ברשותו דהוי כסקדון וצד שני אי לא הוי כהודאה אינו
יכול להקטשו מטעם שאינו שלו ועיין :ומ״ש ומייתי ראיה מהאי מסותא
דהקדיש חד ושתק אידך כר ובדיבור כ׳ המתחיל והא הכא כד .לסי ענ״ד
נראה המכווין מדבטהס שבמסומא לא היה האיבעיא אס יכול להקטש מכת
הודאה טון דשחק אע״ג דמסתמא צווח לבסוף כדאתי גזבר דא״כ לא היה סשיט
מתקסו כהן כו׳ דהכא לא מטעם שמיקה נגע טה ואיה אפוא נזכטן במשנה שס
שמק ולבסוף צווח ולא אמר רק המוציא מחטרו עליו הראיה דאין שייך להקשות
מה היט דמי אי דשתק כו׳ דהדין גופיה קא משמע לן והראיה לפי האמת
דהמוציא מחטרו עליו הראיה קאי אכהן מאי קמ״ל גס לא שייך שס הודאה מכת
שחיקה דהא ספק הוא לכל וכל הסוגיא של הגמרא לא משמע דהוי מטעם
הודאה גס המסקנא דפשיט מאי הוי עלה דמסומא כו׳ כל ממון שאינו יכול
להוציאו בטיניס כו׳ מאי בכך דלמא הכא טון דשמק אוט ליה הוי כסקדון ועוד
מאי סשיט מעיקרא והא הכא דט תקפה כהן כו׳ במסומא עטין לא נפשט הוא
גופיה אם מקפה מוציאין או לא ואם ממצא לומר דגם זה פשט דשתק ולבסוף
צווח בכהן הוי הודאה [ה״ה במסומא] א״כ נפשוט בעיא ראשונה דר׳ זירא
דחקסה אין מוציאין מידו אע״כ זה לא היה כלל בעיא דמסומא רק מטעם אחר
בעי כמ״ש בסמוך אבל מ״מ עובדא דמסומא [ידע הש״ס קהוי בשמק אידך
ומטא הגמרא עובדא דמסומא ואמר ליה רב אושעיא לרבה גרסינן כו׳ עד סוף
כל הפלפול של המסומא דלא הוי הקדש ואמאי טמא [ליהוי הקדש] מטעס
הודאה נגעי בה דסוף סוף עובדא הט הוי ש״מ דשמיקה לאו כהודאה לכ״ע
ובעיא דמסומא הוי דטון דדינא הוי כל דאליס גבר כו׳ [ולא מצי לפרש כפשוטו
טון טכול לתקפו אי הוי הקדש כתוקפו דהא השני יכול להוציא מידו א״כ

ויחלוקו ויש דוחקים לשאני המס דשלוקה מצד הטענה יכולה להיות אמת כגון

בהקדש נמי טמא הט לזה הוצרכו לפרש .כ״ז היה במוסגר] דאם הקטש לא יהא

שפרע לו החצי [גט שנים אדוקים] או מרוייהו בהט הדדי אגטהה או קנאוה וכן
בזה אומר אט ארגתיה כו׳ אבל הכא מצד הטענה שהפקידו אינו יכול להיות אמח
שזה הסברא הבל ועוד דא״כ למה להו למימר שאין דרך להקנות סקדון שיש לו
טד אחר אף אס דרך מ״מ מצד הטענה אינו אמת אבל נראה שאינו דומה

יכול הלה לחזור ולחקסו טהיה כמקפו והקטשה דודאי חל ההקדש ותו לא פקע
אפילו מזר חטרו ותקפה וה״נ אם הקטש בלא תקפה יהא כת להקדש או דלמא
הקדש לא עטף מתקיפה בלא הקדש וקשה דהשתא יהיה האיבעיא אס עטף
הקדש מתקיפה והגמ׳ קאמר לעיל אמ״ל מקפה מוציאין אינה מקודשת נמי נבעי

באור
[ו] ולא בעי לחרוט אקוטא שטה דמצטטנן ליה לפרוט שטעמיה טון דבאמח פרשי מספק שטעה פשיטא דלא מצטטנן ליה לפרושי דדלמא יש לו באמה מלוה עליו:

תלמוד בבלי <עוז והדר> ־ כג בבא מציעא תלמוד בבלי עמוד מס (471הודפס ע״י תכגת אוצר החכמה (0
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דהשתא רחקנו רבנן דמלוה ע״פ אינו גובה מהלקוחות אין כאן שם בנמ i'h ,הונא דאמר שיש לי בה ואין לי בה פחות מחציה •
שעמד קרקעות כלל• וא״כ גס ברייתא דר״ח נוכל לאוקשבהכי
נחלת דוד

אוצד חחכסח:

דודאיגם היא נשנית בתר התקנה אלא ע״כ מלכתבו הנ״יוהר״ן
להל סברא בצי שום הכרח ש״מ דס״ל לפכרא פשושה דגם זה
מיקרי הטלאת עדים וגס לישנא דר״ח הכי משמט להו בלי שוס
דוחק וא״כ מנ״ל להרא״ש מפליג עלייהו בזה ולכך נראה עיקר
כהש״ך ולית בה שוס ספיקא כלל ועי׳:
& 1הוס' ד״ה למ״ד הילך סטור הימא גס למ״ד הילך חייב
כו׳ טיק מהרש״א ומוהרמ״ש מה שכתבו בביאור דבריהם
ודע לעיקר קושייתם א-נו אלא לשיטתם לפיל בתום׳ ד״ה ובכולה
בעי דלודי שפירשו בהא דרכה דאמר והאי בכולה בעי דלודי
דר״ל וכ״ת א״כ מאמר לאינו מעת א״כ מסתמא אומר אמת
וגאמיע בלא שטעה זע״זמשני רבה משסדאשתמזמי ולכל קשיא
להזשפיר דבקרקע דלא שייך אשתמוטי א״כ הדק״ל דנאמינובלא
שטעה דמסתמא אומר אמת אבל לסי סירש״י שפירש בהא דיבה
דר״ל וכ״ח נימא מיגו דחשיד כו׳ ועיין מש״כ לעיל בטאור דבריו
בשם המהרמ״ש א״כ לק״מ קושיית הטם ,דההס מקשה רבה
משום דהמורה איירי בכל גווני אפי' היכאדמשל לו על כל מלוה
ישנה לכך הוצרך לשכיייא דאשתשטי והבא איצטריך קרא לקרקע
היכא דלא ממל לו על  ioמלוה ישגה דאז גס בלא סברת אשחמזטי
נמי לא הוי משיד משוס דהא דקא כפר לי ,הוא משוס ספק מלוה
ישגה וא״כ לק״מ ודו״ק " ופיד יש לומר לשימת רש״י דלהכי לא
מקשה למ״ד הילך חייב דאיכא לשנויי דהךמ״ד כר״י ס״ל דלא
אמריק כלל מינו דחשיד משא״כ לפי ,החום ,הך סברא לאומר
אמח לא מציע מי שיפלוג עליה דהן סברא מיהו למש״כ לעיל ניחא
מפי דלא צריכינן לאוקמי להך מ״ד כר״י דווקא כיק מס לאביי
אתי שפיר וזהו פשוט ־.

ם

הריץ והרמב״ס השמיש להא דרב הונא ותמה עליהם
בנ״י והנכק מה כש שהביא באו״ת בשם נאק א ,למץ דלמאי
דקיי״ל כאביי לחשד אמשנא חשדאשטעתא רק דלהכי משבעינן
לי׳ משוס ספק מלוה ישנה וא״כ לא מצי לכווין בשטעהו דאין לו
בה כלל דדלמא חייב לו מלוה ישנה והוי כאילו ישלו בה ורב
הוגא דאמר לצריך לומר שמעה שש לי בה הייע משוס לסבר
כר ,יוחנן ללא אמרינן מיגו לחשד כו׳ ומה שלחה זה באו״ת לאימא
להכי נשבע בלשנא למשתמע להרי אנפי משם למספקא לי' במלוה
ישנה לכך קיט בשטעתו ג״כ לשת מסופק דמשסמעלהרי אנסי
אינו כלום דהא בשטעמ ע״כ צריך נמק לכוונה אחת תה פשוט:

שם

מס ,ד״ה בלא דש ט ,דעת החוס ,ללא החשד גס
האמת הוא בלא דש כש שכתט המפרשים והוכיחו
כן התום ,משגיא דפרק זה טרר (כ״ה נ׳) עיי״ש בתום׳ ד״ה
מעיקרא שהקש וא״ת לפסול מדאורייתא משם דקא עבר אלאו
דלא תחשד וע״ז תירצו ב׳ תירוצים האחד ללא החשד לאינש
מ׳ וק הוא האמת וזהו שטח החום ,לשמטתין ועוד תירצו לחלק ו
בק אס מפייסים אותם עד שאמרו רוצה אני  tinלא עברי מלאוריי׳
ובין אס לוקחים שלא ברצונם כלל דאז עברי מדאורייתא אן» דיהבי
דש•;ומה הרמב״סבפ״א מהל' גזילה כתבלהדיא דלאכהתום׳
דאן* דיהבי דמי ומפייסים אותם על שאמרו רוצה אני אפ״ה
קא עברי על לא תחשד מדאורייתא ולכאורה היקשה לי ,קושיה
התוס׳ כיון דלא סבר כהנו ב׳ התירוצים שכתבו החום׳ ״ •jbj
באמת עיקר קושיית התום׳ דסס חשה מאוד דמאי קא קשיא להו
דלפשל מדאורייתא דהא כיון דאמרינן דלאינש משמע דלאו דלא
החמוד הוא בלא דש  tjbשלפי האמת הוא שבר אט׳א״יהיב
לבמה שתירצו התוס׳ מס בקרקעות שייך אשהמוסי לכאורה  wסוחר דמי מ״מ בית דלאינש משמע בלא למי והס סטריס שאינם שברים
לדבריהם דלקמן [ו׳ א׳] ל״ה ואלא הא דאר״ג כו׳ דהחם ע״כ בלאו לכך נא מפסלי לעדות מדאורייתא וכה״ג כתט התוס׳
מוכרחין אט לומר דבקרקע לא שיין אשתמיסי ומר התיש בוה נרש״א
והרא״ש בש׳ המניח (ל׳ ב׳) ד״ה וחרא וי״ל דלא תשישן לאינש
ותירוצו אינו מובן והנכון מה כמש״כ באו״ת דאין כוונת המיס ,דבכל קרקע
שייך אשחמומי דודאי איכא קרקעות שידעט בו שאוכל שירותיהן בשועי •׳ ^.כמלוה ולוה משמע ולהכי לא מפסלי בהכי הרי מזינן להדיא דאף
ולא משכנם כלל רק למונח המוס׳ לאיכא לאשטחי גם בקרקע לפעמים דבאמת עברי העדים מדאורייתא טל צאו דלא חשימק כדחנן
אשתמושי דהייט היכא דאיכא לאסמסוקי במשכנה ולכך לא מצי עריך למ״ד אלו עוברים בל״ת המלוה והלוה והערב והעדים וחס״ה טון
הילך חייב כיון לאיכא לאשטחי גם בקרקע אשחמומי א״כ שפיר איצמריך דלא משמע לאינש שהא בזה אישר דאורייתא לכך לא מפסלו
קרא לאשמורי קרקע אף בכה״ג לשייך אשתמושי ולקמן מייתי ראי ,מר״ב
היינו משום דר״נ מחייב היסח בכל טוני אף ללא שייך אשתמושי להייט מדאורייתא ,ומותי חימא שהמס׳ עצמם בפ׳ המגיח הביאו ראיה
שידעט ט בוודאי שלא משכנה כלל וא״כ ששיר מונח דלא אמלינן מינו לתירוצם מהך דכא החשד לאינש בלא דש משמע להו הרי
להדיא דהתוס׳עצמס מפרשי דבאמת הוא שבר מדאורייתא בלא
דחשיד וזה נכון וסשוש :
ט״ב ותישק לי ,דה״ל רועה פירש׳יי ותום ,דחוק מאוד תחמוד רקכקדלאינש לא משמע להו לא מפסלי בהכי/וברש״א
למאי פלישת יש בהן קושיא לרועה דאלרבה טפי ניחא בסנהדרק כתב דהתוס׳ דפ ,המניח אזדא לפי הילוך הפני ולא
לן למסרן מפני שהוא גזלן דססול מדאורייתא מלמפרך שהוא דק דבאמת ע״כ התוס ,דפ׳ המניח לא סברי כשם אחד מהתירוצי'
מעה דאיע אלא פסיל מדרבק ובהג״מ בשס הראב״ד פי׳ בזה שכחט החום ,דמם' סנהדרין דאל״כ לא הוי שיתי ראיה כלל
דה״ק לכל שידע בתחילת עסקו עמו שהוא חשוד שלא אמרינן מהא דלא תחמוד וזה פשע ומטאר " ובאמת ברש״א שם בסנהדרין
בזה שכנגדונשבע דאיהודאססיר אנסש׳ שעסק עם החשוד גלכך הרגיש קצת בזה דקושיח התום ,אינה קושיא ולכך רצה להסב
הכי קא מקשי הגמ ,דתישק לי' שהוא רועה וא״כ כבר ידע בפסולי טוגת המס ,קושייתם לומר דהט קא קשיא להו דנהי דלא
כהוא משל וא״כ איך אמרינן שכנגדו נשבע ועמל וזהו פי׳ נכק מפסלו מדאורייתא מ״מ טון דעבר על ל״ת מדאורייתא אס ק
מפימפירש״י ותום"* אמנםהתום ,לארצו לפרש כן משוס לפליגי עכ״ס היה להם למכשס לפוסלו כמו כל הנך דתני במתני ,דהוי
אעיקרא דהו סברא שכתב הראב״ר לאט ידע שהוא חשוד לא נש בכה״ג עיי״ש ובאמת רחוק לסרס ק טונח המס ,אך אם
משבעינן לכשנגדו וכמו שכ ,הרא״ש בחשבה להדיא להיפך מסברת נאמר כדבריו דק הוא כוונת המס3 ,עכ*ז אני אומר דאין זה
הראב״ד ומה שרצה הש״ך להשוות גס דעה הרא״ש בתשובה לדעת קושיא כלל מדא דאין לדמות גזירות חכמים זל״ו כדאמרי׳ בכמה
הראב״ד הא ודאי ליתא וכמו שכתב באו״ת גס מה שכתב באו״ת דוכתי ושד הא הגמ ,עצמה מפרש שס העעס דלהכי לא גזרו
להטות דבריהם דהראב״ד לא אמרה למילת■* ,רק כפיקדון דממוך מעקרא בהן משוס דהוי סברי דהוא אקראי בעלמא ורצה לומר
שמל לטעון נאנסו ומה לא מציק לאשטעי לכשננדו דמנא ידע דהויכמלתא דלא שכיחא ולכך לא משש רבנן לגזור עלייהו שהיו
ולכך שפיר מסתבר לומר כהראב״ד יהא חז־׳נן דסמיךאהימעהא ססולין ושד דהא חדק לפי האמת גט עידי ריבית דלא גזרו
דידי' ולכך אפילו בשטנה דימל שכנגיו לשמי .ג״ב לא משבעינן בהו רבנן כלל וכמש״כ המס׳ בס ,המניח והרא״ש שם וכן פסק
לכשנגדו כיק דמעיקרא סמיך אהיממסא לידי׳ אבל הרא״ש לא להלכה בש״ע ועי׳ שיך ת״מ סי' נ״ב וביז״ד סי׳ קס״א עיי״ש
שירי רק במלוה ומה משלם לאסמךאהימטחא לידי׳ דאדרבה וא״כ גס זה אינו קושא כללןלכך צדקו דברי הרמב״סדפסק דלא
כהנך '3תירוצים של התום' [ודע דשיכוש הראכ״ד הוא כשינויא במרא
סמך שאס יהיה שוס הכחשה שניהם לשמנה ישבע נס זה ליחא
דהתוס׳ אן־ לפי הנראה מדברי הה״מ שס הוא איט מהכרח קושיית התוה׳ ,
וכמו שהקשה בס ,קצה״ת דהא גס במעה נמי אס יכשר בכל
רק טון דקיי״ל תלוהו תבין !בעי׳ וטנא א״כ ע״כ דליכא מט איסורא
לא משבעינן יישכגגדו דהקנתא לתקנתא לא עבלינן וא״כ גס
במלוה ע״כ דסמךאהימנותא לידיה אלא מ״כדאק לחלק ביניהם דאורייתא עיין 3מש״כ הה״מ יירק] וק פסק בשז״ע ש׳ נ״ט כהרמב״ס
כלל ודלא כהאו״ת* והרא״ש והראב״ד ודאי לפליגי אהדדי • ובעיקר [וט^דכ׳הרמב״ם בס״י מהל׳ עדות והובאו דבריו בשו״עש׳ל״ד
פירושא דשמעהק עיין בשט״א להגר״א שפי ,הוגיא דשמעחין נדפ ה״ל אבל השבר מל גזל של דבריהם כק החמסנים הס פסולים
דרךהרמב״סוע״ס גירסתמהרי״טעיי״ש במש״כ ושא ש׳ מרווח מדבריהם לאו למימרא דאינו בלאו * רקכיונתו שהוא גזל מדבטהס
עפי בשמעתין מכל מה שנאמר ט וטיק:
ור״ל דמלאורייתא נהי לשבר בלאו מ״מ איט מחויב להחזיר
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ן ע״א הוש׳ ד״ה אלא הא לא״ר נממן וכן פי׳ רב האי
גאון דנפבעץ היסח אקרקעזת כו׳ וקשה כו׳ וי״ל דלא
*
פליג כו׳ א״נ אקושיא דר״ח סמיך• הנה אף שלדבריהחום' הך
גיסקא דרה״ג לא בריראכ״כ דלתירוצס השני א״נאקושיאדר״ח
סמיך לימא להך פיסקא מ״מ בשו״ע סי' צ״ה נקטו בפשיטות
להלכה כרה״ג והייט משום להךשיטיא לא״נ פכחבז התום׳ ודאי
דהוא דחוק מובא וברי״ף בס׳ שבועה הדיינים הביא ראי ,דמדרמן
נשבעים על הקרקפות מהא לפרק הטחב סבר רמב״ח למימר
שבועה דאורייתא אמר רבא שהי חשובות בדבר מ׳ ועוד אץ .
כשבעין על כשע״ק ש״מ דמררבנן מיהו נשבעץ מיהו אץ משם
ראיה להיכא דאיט מעיז ואיכא למימר למסחמא אומר אמת לאף
דהחס בהכותב נמי לא שיל אשתמוטי דהא היא נשבעת ונוטלה
מ״מ לא שייך החס הך סברא דמסחמא אומר אמת כיון דליכא
ההם הסברא דאינו מעיז לכר מההיא ראיה דהכוחב עדיין יש
לפקפק בהיסח דקרקעות ואף שהתום' בב״ב (ל״נ א ),ד״ה מיגו
כתבי דנפקא ליה לרה״ג מהן דהמתב וכו לעטן היסח דמ״ש
מ״מ אין דבריהם מוכרחין בזה וכמש״כ ומפשר דהחוס ,דהחם
אזיל לפי שיטת רש״י שפי' בהאי ובטלה בעי דלודי דאמר רבה
דר״ל זכ״ת מינו דחשיד כו׳ ולפ״ז ליתא להך סברא דמסתמא אומר
אמת ושפיר איכא ראיה מהא דהכוחב נס לענין היסח אבל
לשיטת התום' אין משס ראיה כלל להיסח רק לעיקר הראיה הוא
מסוגיא דידן והייט נוכח קושיית החום׳ וכן כתב הב״ח ובחנם
השיגו עציו בש״ך ובאו״ת ועיץ ומכ״פ יהיה איך שיהיה לדינא
הסכימו כולם להעיקר כרה״ג דנשבעיןהיסתאקרקעות :

ךה

ובעיהר קושיית התוס׳ הנה נראה ממרי רש״י דלא חש להך הושיא
*  1כלל והיינו משוס דמסתנר לי ,לרש״י דאף ממסר הכל נמי
שיין קצת לומר דמשחמיס וכדאמר ר״נ מ״מ יותר יש לט לומר דהוא משיר
מדהעין כ״כ לכפור הכל תרם רהא לעיל אמרינן אכל המראת עדיה
ליכא למימר הכי קמ״ל ק״ו והנה מה השוו החוס׳ לעיל פירושם לסירש״י
דר״ל דסד״א מדהעח כ״כ א״כ הוא חשיד אממונא וה״א מינו דחשיד ס,
והיינו פ״כ כמש״ב דאף מכופר הכל נמי שייך א&תמוסימ״מ ספי מסתגר
לומר שהוא חשוד ולכך לכתחילה לית לן לאשטעי אי אמרינן מינו דחשיד ט,
ראית לן למיחש דלמא ישבע לשקר ודווקא לענץ דיעכד הוא דאמרינן
רהטפר נמלוה כשר לעדות משוס דאשתמוסי משוס דלענין לפוסלו לגמרי
ולהוציאו מחזקת כשרות אין לט כת לפוסלו נטפר כמלוה משוס דאיכא
למימר דמשתמיט אבל לענין לאשטעי לכתחילה נהך עובדא נופי׳ ספי
איח לן לאחזוקי נחשיד מדהעיז כ״כ ולא משבעינן לי׳ אי אמרינן מיגו
דחשיד והך סברא קיימא גס לפי המסקנא דר' חייא לא יליף מק״ו אלא
דלא אמרינן מ*גו דחשיד והיינו או נר׳ יוחנן או כאביי דלקמן אבל אי הוי
אמרינן מיגו דחשיר לא הוי משבעינן לי׳ [והתום׳ אזלי לשיפתס שפירשו
לעיל קמ״ל ק״ו דלא הוי חשיד משוס דמפחמיס אבל מפירש״י דלעיל לא
נראה כן רק כמו שכתבתי] ולס״ז שסיר מייתי ראי' מדר״נ דלא אמרינן
מיגודחשיד ולק״מ קושיית התוס׳ זהאדלא מוטחהגמ׳ מהאדר״ח ומעד
אחד הייט דפסי מדיסא לי' לאתויי מדר״ג דמוכח מיני׳ דאפילו מדרבנן
נמי לא אמרינן חשיד ט׳ וכמו שכ' המהרמ״ש ע־י״ש ולס״ו צריך לומר
דהא דאר״ג בכופר הכל אשתמופי היינו דסברת אשחמוסי מסייע להך
חזקה דאין אדס מובע אא״כ יש לו ומחמח זה משבעינן לי׳ אבל מ״מ
ספי מסתבר לומר שהוא משיד או דבהך אשתמוסי טון דמעיז כ״כ הוי
חשיד לישנע ג*נ ולא מי הך אשיומוסי דכו״ה כהן אשתמוסי דמב״מ
ממודה במקצת לא נעשה חשיד משוס הך סברא דאשתמוסי אבל במ״ה טון
דמעיז כ״כ שוב נעשה חשיד גם לישבע לשקראע״ג דג,ששמים וכל זה איט
דוחק טון דע״כ צריטנן לפרושי כן בהא דאמרינן לעיל אבל העלאת
עדים ט׳ ואיך שיתפרש שס יתפרש גס כאן ועיין בזה ט מס יהיישט
הרבה מקושיות התוס׳:

שם

רש״י ד״ה טמא גבי שבועה שאינה ברשותו וכו'• והתום׳
לעיל ד״ה ובכולה בעי דלודי פי׳ למשטמה שלא שלחתי
בה יד קפריך ורש״י לא רצה לפרש ק משוס דהא ודאי לא
משמע לאינשי דלהוי איסורא בהט כיון דלא חסריה מידילמ״ד
שלימות יל א״צ חסרון כדלקמן בפ ,המפקיד וטותיה קיי״ל מיהו
פירש״י ג״כ קשה להולמו לפי מאי מראה מדברי הרמב״ס והטור
דהן שבועה שאיט מישותו היא השטעה העיקריית האמורה
בחורה דהייט שבועת נגנבה או נאנסה וכמש״כ רש״י עצמו לעיל
דמשבועח שומרים סתם לא פריך לאיכא למימר אשתמוטימשוס

נחלת חד

דלית ליה זוזי לשלומי וכן כ׳ רש״א עיי״ש וצריך לומר דרש״יאיט
מפרש כהרמב״ס וטור רק דכולהו הנך ג׳ שבועות כולהו הוי
,לבר מע-קר השבועה מגנבה או נאנסה ור״ל שלא מצאה אמ״כ
והיא ברשותו ובאמת לפשטא דלישנא דהלמודא משמע הטטפי
י A
מדא דלפי׳ הרמב״ס וטור תקשה למה נקיטהך שבועה באחרונה
2
כיון דהיא עיקר השבועה ועוד  ,bnbנקיט כהאי לישנא שאינהץ
יזת'f
ברשיחו ומאי סני ליה לישנא דניכבה או כאבדה ולפ״ז ליהא<7יח
k r. r
להנך ג' שבועות רק בטוען ענבה או נאבדה אבל בטוען נאנסה yx'r
דהייט שמתה תיליכא לשמעה דאינו ברשותו וא״כ לא משכחת J
להאי דינא דג ,שטעית רק בשומר חנה וזהו מש״כ רש״י בכאן ^fui 4
ובב״ק ג ,שמעות לשומר מנס כו׳ ועי'
})׳ג
 ,׳
אמי אמר מיישינן שמא מלוה ישנה יש לו עליו י עיין
A
במאור ובמלחמות והובאו דבריהם בקצרה במהרמ״ש ואי{
צריך להאריך בז כי דברי המלחמות ברורץ וכן כ' הנ״י ועיין  )aJר .י
p
 n’feשהקשה מסוגיא יקיושץ דהן הן שלוחיו הן הן עדיו >.
? °י ג J
דאמריק שם ללא הוי טגעים בעדות דמיט דיטל למימר אהדרטהו

שם

דכא להוי חשוד הוא דאמר אביי הך סברא לאמרי' דלמא תפס
משוס ספק מלוה ישנה אבל החס גבי עדים לא משביק להו
בכך דיתפסו מטם ספק מלוה ישנה ועוד דהא כבר הקט שם
בתוס׳דהא מיגו בבי חרי לא אמרינן רק שתירצו דלענין לפטור
נפשם מממץ שפיר קממוני אהדדי ולפ״ז ודאי דהסברא פשוטה
דזה רחוק שגס שניהם יהיה להם עליו ספק‘מלוה ישנה ואחרמי
בהדדי למהוי שלוחים וזה פשוט:
חוס' ד״ה אגרסה ליה כו׳ זאיט נאמן במיגו כו' מטס
דהוי כמיט במקום עדים • יראה מדבריהם דאס הוא
טוען הקפה ממני אה״נ דמהימן וכן משמע באמת לישנא דסוגיין
דדוקא!.משוס לגריע טענתו למאן לאמר בלמי אגרתיה ניהליה
לכך הוא ללא מהימן ליה אבל אם היתה טענתו טובה דהייט
שהיה טוען אגרתיה ליה בסהדירק שהעדים הלט להסלמרה״י
או מהו הוי נאמן והייט ע״כ במיט להקפה ש״מ דבחקפה
מהמרק ליה וכן הוא באמת בנ״י בשמפתין דאס מוען אגרתי׳
בעלים והלט להם למדה״י לנאמן אבל הרמב״ס פסק דגם
תקפה ממני נמי איט נאמן לומר ולדבריו קשה לכאורה לשגא
דסוגיין לא״כ אמאי דוקא בטענה גריעה לא מהימן הא אט׳
אס היחה טענתו טובה ג״כ אינו נאמן כיון לגס הקפה לא
מהימן וצריך לומר להרמב״ס מקט בגמ׳ הך סברא לעד השתא
חשדתיה מ׳לאשמועיק דאט׳הס כליסהעשויין להשאיל ולהשכיר
דאץ לאדם שום חזקה עליהן וא״כ לא הוי ראיה במה שיוצאה
מת״י דלהוי מוחזק בהכי עד דלהוי אידך המע״ה אפ״ה אי
אמר בדמי אגרתיה ניהליה דטענתו גרימה שפיר אמריק דהוי
מוחזק והוי אידך המע״ה והא דלא משני הגמ׳ בקצרה דאידך
אמר הקפה ממני ובכלים שאץ עשזיץ להשאיל ולהשכיר היינו
משוס דלא משמע ליה להגמ׳ דאיכא שוס רבותא בהכי דמלסא
דפשיטא היא כיון שהיא יוצאה מת״י דהוי מוחזק ואין חבירו
נאמן בשוס טענה אבל השתא אשמועיק הך רמתאדאפי׳בהנך
כלים דאין תפיסתו ראיה כ״כ אפ״ה מטס דמענת אידך גריעה
משביק ליה לזה כמומזק והכריחו ליה להרמב״ס לפרש ק משוס
ללא מסתבר ליה כיון דהאידך מוחזק שיהיה השני נאמן בשום
מענה מנח דכלל גדול בדין המע״ה וא״כ אפי' בטענה טובה
נמי לא מהימן נגד המוחזק ועוד יצא לו כן מהכרח הסוגיא
דלקמן דלפי פירושו לקמן בהא דשתיק ולבסוף טח דאמריק אודויי
אודי לי׳ נמי הוא מפאת שהוא מוחזק וכמו שיתבאר לקמן אי״ה
והחום׳ אזרו לשימת״הו דס״ל בשתק ולבסוף צוח דלאו מפאת
מוחזק זט בה רק מטעם שתיקה כהודאה וכמו שיתבאר אי״ה
והוא דבהך חיבעיא דשתק ולבסוף צוח פסק הרמב״ם לאודויי
אודי ליה ואץ מוציאין מיד התוקף מיהו אס חזר השני ותקפה
ממט אע״פ שהראשון צווח מתחילה עד סוף אעפ״כ חזר הדין
להיות כבתחילה ויחלוקו והנה על מאי דפסק דשתק ולבסוף צווח
אודויי אודי ליה כתב טלה הה״מ שני טעמים חדא כיון דהך
איבעיא דלא אפשיטא מספיקא לא מפקיק מיד התוקף ועוד
דדרך הרמב״ס לפסוק כאת״ל ובשמממין אמרינן את״ל אין מוציאין
אותה מידו הקדישה מאי ט ,לכך פסק הרמב״ס כהאי את״ל

שם

 .נחלת דוד רובין ,דוד טבל בן משה עמוד מס (76הודפס ע״י תכנת אוצר החכמת (0
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ילקוט מפרשים החדש על מסכת נבא מציעא
[דף ה ע־נ • ו ע-בן

וגלעג״ד דלפסק ררט האי שמביא הרא״ש לפסוק
כלישנא במרא דר״ג דלא משבעינן היסס אלא היכא
דאיכא דררא דממונא והנא כיון דאכל מרמי
מליהו סשוב דררא דממונא .יש לפרש קושי׳
הגמרא ומיסוק לי׳ בסי׳ מרווח .דהנה ע״א במוס׳
ד״ה מסרו דסקו לכתוב ומיירי וכו׳ והיינו שפסקו
במס׳ ב״ק דף קי״ס דלא כרביט האי .אבל לשיטח
ר״ה אין צורן לזה אלא שמסרו בסהדי ט היכי
דאם יכפור יהא דררא דממונא וליחייב שטעה.
וא״כ מקשה הגמ׳ שפיר אסרי שמוכרה לתירוץ
דר״נ תקנתא וכו׳ א״כ ומ״ל דהוי לי׳ רועה .ומה
הרוויחו במה דמסרו בסהדי הא קי״ל אין צריך
להחזיר ואי משוס השטעה הא רועה בהיסח סטור
! noמאיי]
בלא שטעה .וק״ל:
שם על דאית ליה משתבע.,קר .נ״ב אע״ג
דבהדיא כחוב במחר׳ הלשון דמשמע דעל
דליח ליה משמבע שהרי קאמר בממני׳ זה ישבע
שאין לו בה סמוח מחציה מכל ממום דוחק למקשה
שיאמר הבעל טן כשנשבע זה הנשון טון שיש ט
צד רמאוח כמו שפי׳ רש״י דאע״ג דנשבע ע״ד
ב״ד ראוי למקן הלשון בענין שלא יהיה ט שוס צד
ומאוס כדמוכח בממני׳ גט ישבע שאין לו מ
שחוח מג׳ סלמים כמו שכחוב באשר״י (בסי׳ א׳)
ע״ש .ודוחק למקשן נמי לומר דאין הבעל דין
מזטר בשטעמו זה הלשון טון שהמגא הזטר
במחני ,זה הלשון ולכן הוא מסופק מי אמרינן
דאין הבעל טן מזטר בשטעמו זה הלשון שהזטר
המנא רק לשון דמשמבע דעל דאית ליה משמבע
דהיינו שטפה שמטה שלי והא דהזטר המנא זה
הלשון אין ר״ל שכן אומר הבעל טן בשטעמו רק
^^המנא לשון עצמו קאמר כלומר על זה העלן
^^^משמבע אבל לא טה הלשון טון שיש ט צד רמאות
או טלמא טון דהזטר המנא זה הלשון ולא לשון
^^אמר ודאי סבר דכן יזכור הבעל טן בשטעמו ולא
■^)וייש לצד רמאוח שט ומשל דהחנא לשון עצמו
'"'קאמר אבל הבעל טן אומר שטעה שיש לי בה כו׳
ומה ממוקן כל צד רמאוח וגם מחוק דלא קשיא
מה שלא הזטר המנא לשון אסר וט״ק:

שם כא״ד דגזלן לא פסול לשכועה אלא
פדרכנן .משוס דפסלמו חורה לעטח ולא
גזור רבק אלא :היכא דנודע פסילי דגגאי הוא
להשמעו .כ״כ המוס׳ בגיטין נא ע״ב ד״ה ומולי
(דלא כמהר״ם שי״ף וש״מ שנדחקו טה):
[חילופי גירסאות]

שם בא״ד וי״ל דגזלן אינו פסול אלא
מדבריהם .ומטין נ״א ע״ב מבאטס מירק
זה מחר שאח ע״ש .ויש נהקשוח דא״כ מה מקשה
רמב״ס עלה דרב ששח במס׳ ב״ח דן ק״ה ע״ב
ממחני׳ דשטעוח שכגגט חשוד על השטעה טצד
וכו׳ דאם אימא דהטסר בסקטן געשה גזלן מט
כסר הוא דאססיל לי׳ .ומה הקושי׳ הא שם
בשטעוח דף מ״ז אימא הא מו למה לי מגא פסול
דאוטיחא ומגא פסול דרבנן .ואס בא לממשב פסול
דאוריימא הא לא הד אלח משטעה ואילן .ועל
כורחי לומר דקושי׳ רמב״ס אזלא מל׳ אמי 3ב״מ
דאמטנן מגו דמשיד אממונא סשיד אשטעמא וגזלן
מן המורה פסול ושפיר .וא״כ יש מזה קצת ראי׳
לשיטח הט״ף שפסק כאמי וק״ל .ועיין בספט
3״מ סי׳ קט״ו שם הבאמי פלוגמח הט״ף ורמב״ס
[בית מאיד]
0ה:
שם כא״ד ע״י שבועה יפרוש מגזל .עי׳
בנימוק״י נסוגיא דההוא רעיא בשם ר״ס:

[חכמת מנוח]

שם שסועה זו תקנת חסמים היא .ג״ב כהאי
לישנא לקמן נ״ס א׳ וס״ג א׳ ושם פ״ג א׳
הוא ג״כ מימרא דר׳ יוחנן כמו כאן[ :גליתי הש־מ
שם ונימא מגו דחשיד אממונא .עי׳ ב״י יו״ד
סי׳ קי״ט עלה ס״ט ע״ד ד״ה כמב
הרשב״א:

נגליון מהרש״א]

שם טיגו דחשיד אממונא חשוד נמי
אשסועתא .נ״ב ע׳ שו״ח סיים שאל סי׳
ע״ד אוח כ״ט אי גס החשוד על גזל עכו״ס חשוד
אשטעמא וכן אי פסול לעדוח וע״ע שם ח״ב סי׳
ל״ח אוח ה׳ וע׳ שו״ח הרדב״ז מ״א סי׳ קכ״ס
דה״נ אמט׳ להיפוך דמאן דחשוד אשטעה משוד
[גליוני הש״ס]
אממונא ע״ש:
שם כי אמרינן הכופר גסקדון •סול לעדות.
צ״ע במ״ש הב״י חו״מ סי׳ ל״ד (בטור אוח
ל״ח) אוח נ׳ ונ״ל טעם ר3״א ט׳![ :ליון מהרש־׳א]
שם וחוח ידנג נ״ב ע׳ שו״ח מהר״ס לובלין סי׳
[גליתי השים]
פ״א:
תום׳ ד״ה דחשיד שהעולם נזדעזע על לא
תשא .נ״ב פי׳ משובס בשמים ראש סי'
ר״ד שהמעורר מ״ט לא כמט המוס׳ דמס״ז סמור
’שספח שוא מסל דכמיב טה לא ינקה וזו גם כן
^גן האיומים הנזכטס שטעוס (לט ע״א) ומפורש
|נמורה בהטא ובש״ס יומא (סו ע״א) לא נזכר
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חומרח לא חשא משוס שנזדעזע העולם רק משוס
דט לא ינקה .ואולם המוס׳ נקטו כאן שהעולם
נזדעזע מפני שהוא האיום הראשון אשר הזטרו
בשטעוס שם .עוד הקשה הרב הנ״ל דבש״ס
מפלפל כאו אם אמרינן מגו דסשיד אממונא משיד
אשטעמא או לא ולא זכרו מהן שטעוח (לס ע״ב)
האי טין דאשבע באלהי השמים נפשה כטועה
בדבר משנה ומחר וצטן להשמעה עוד הפעם
בנקיטת חסן וכאן הדר הקושי׳ לדוכמא למה צטן
שטעה פעם אמרח שמא מגו דחשיד אשטעה
מעמרח לא חשא טשנה אף בלא נק״ס משיד ג״כ
אשטפה בנקיטח ספן ומ״ט מהימן לישבע פעם
[סהר׳־ץ חיות]
אמרח ע״ש:

נראה למק הא דלא המא הרמב״ס ז״ל
שצדן לישבע שיש לו בה או אין לו בה משוס
דאס״ל דהא דמסיק הגמרא לעיל היינו למאי
דס״ל דסשיד אממונא לא משיד אשטעמא והא
טהביט ליה שטעה משוס דסיישינן למלוה ישגה
א״כ נא צטן כלל למימר שיש לו בה דאם כוונתו
דאין לו בה כלל א״כ סשיד ג״כ אשטעמא ומנ״מ:
[פורח יופף]

שם חיישי׳ שמא מלוה ישנה יש לו עליו .נ״ב
ע׳ שו״ח הרא״ש כלל ס״ד אוח א׳ עש״ה:
[גליוני הש־ם]

שם דשתיה מעיקרא והדר צווח .נ״ב עי׳
חולין (לט ע״ )3מ״ה סבר מדשמק קטנהו
והאי דקא צווח מיהדר קח הדר ועי׳ מוס׳ שם
[סהר״ץ חיות]
ד״ה ט לא אמי ליט׳:
שם אלא שתקפה אחד כפנינו .עי׳ ט״ז סי׳
נגלית מהרש־א]
קל״ס ס״ז במו״מ:
שם כדמי אגרתי ניהלי׳ כו׳ .ג״ל דאי הוה אמר
מכרמי לו ומובע הדמים סשיטא שאיט נאמן
טון דמודה שאין לו מלק בטליח אלא שמובע
הדמים הוה מוציא מחטט ונ״מ למ״ש הרמב״ן
והרשב״א הובא ברמ״א סי׳ קל״ח דאם אמר בדמי
אגרמי׳ טהלי׳ בסט סלוט וסלוט והלט למדה״י
נאמן אבל אם אמר מכרמי לו בה״ג איט נאמן:

[גליון מהרש״א]

[מעיל שסואל]

שם בא״ד אכל גזלן ודאי כמו כו׳ .איכא
למימר דמלס ודאי גמשן למטה בלומר אס
איט גזלו כבר אלא שע״י טענה זו מוששין שמא
הוא גחל כשר לשטעה משוס דשמא כו׳ אבל אס
הוא כבר גזלן ע״י עטם בלא טענה זו אין לט
ספק כלל לומר שמא ע״י שטעה כו׳ אלא ודאי
כמו שמממון ט׳ .ואיכא למימר דמלח ודאי נמשן
למעלה למלת גזלן כלומר טמא בספק גזלן K0
היכא דססק לנו אס הוא גחל בטענה זו או
כשר לשמעה משום ט׳ אבל גזלן ודאי כלומר
טדעינן טדאי ע״י עדים שהוא גזלן כבר בלא
טענה זו כמו כו׳ וכזה הסי׳ האחרון נמצא הלשון
לקמן במוס׳ דף ו׳ ע״א כד״ה ספק דכתוב שם
[חכמת מנוח]
אבל עזלן ודאי מסר בסקטן מ':

שם את״ל תקפה אחד כפנינו .פי׳ בהר״ן
כמוטח עלה ס״ז טש ע״ב ד״ה ומגטנן טה
[גליון סהרש״א]
מט ומט מ׳:
שם מה כיתו כרשותו אף כל ברשותו .עי׳
סו״מ נד׳ ח״ז ס״א בהג״ה ,וכש״ן שי׳ ט״א
סק״ה ,ובקצות סי׳ קי״ז סק״ב וסי׳ קב״ג סק״א
קטב לסוסו ,ו3ש״מ בב״ק דן לג ע״א שון ד״ה
ממגי׳ מט ר״ע ,וברש״י סססים סין דן ל׳:

שם כא״ד והיינו טעמא דכופר כפקדון .עי׳
3ש״מ מ״ש לקמן טש דן ו׳ על ואלא הא
דאמר ר״נ משמעין ט׳ בסה״ד בשם הראב״ד:

[גלית סהרש״א]

רש״י ד״ה אגיי גלימא רעל כתפיה שעביד
ליה .עי׳ בש״מ וציינתיו בש״ע יו״ד סי׳
רל״ב ספין י״ד סון הגהמ שו״ע[ :נליין סהרש-א]

רש״י ד״ה תקפה כולה כידו קודם שנשבעו.
עי׳ קצות הסושן סי׳ קל״ס סק״ג ועי׳
בש״מ לקמן כסמון גט האי אמר אודויי אודי לי,
[גלית סהרש״א]
וציינתיו עליון ש״ע סי׳ הנ״ל:

רש״י ד״ה יוצאה פתחת כו׳ יוצאה לכדו.
מלס לבדו נמסק:

[גליון מהרש״א]

ניעב־ץ]

תום׳ ד״ה בלא דמי כר וא״ת תיפוק לי׳
כו׳ .ואין להקשוס למאי דאמט׳ דבדמי
משמע למה לי לא תגזול דפי׳ בלא דמי דאס בדמי
אסור מכ״ש בלא דמי ט״ל משוס דאי לאו לא
תגזול ה״א דלא מחמוד בלא דמי ואין להקשוס
דלמא השמא נמי בלא דמי משמע ומה שכמב
חרמי כדי לעטר בב׳ לאוין משוס דלא אמרי׳ בשום
ימור לאו שבמורה הט אלא במקום דאיכא דוחק
שא״א לפרשו בעלן אסר (וכמ״ש בפסחים כד )3
ומכ״ש כאן דלא מממוד לממן בדמי משמע דאל״כ
לכתוב מט זמט לא תגזול אלא דאינשי טועים בכן
[חכמת מנוח]
ודו״ק:

תום׳ ד״ה אלא כו׳ א״נ אקושי׳ דר״ח סמיך
עכ״ל .דלמיטץ הראשון קשה מנ״ל טלמא
לא אייט ר״ג אלא במשממיט משום דאמטנן מגו
מ׳ אבל באמת אן לתירוז זה צ״ל דסברח ר״ה
גאון מאסר טדעינן דלא סמטנן מיט ט׳ אמטנן
לא סלוג רבנן וסייב שטעס היסס אפי׳ בקרקעות
דלא שיין אישממוטי וי״ל אין אדם מעיז:

_

שם בא״ד .ג״ב עי׳ מוס׳ ב״ק (סב ע״א) ד״ה
חמסן ועי׳ ג״כ רמב״ם ס״א מהל׳ גזילה
הל״ט דאע״ס שגמן דמים עובר בלא מחמוד .ועי׳
[סהר״ץ חיית]
מהרש״א כאן:

שם בא״ד ולא פריד חמסן וכו׳ .לאו ראיה
היא דטון דסטן אגזלן ושט ליה בגזלן דרבנן
מינה נמי דסמסן מייד מזמסן דרבנן ויגיד עליו
רעו ומש״ה לא פטן מיט ודו״ק:
[מיס חיים]

שם כסה״ד היינו חמסן כר .נ״ב והא דלא
ממק דחמסן דאוטימא ומייט שחצין מ'
משום דא״כ מאי קאמט הוסיפו עליהם ט׳
[חכמת מנוח]

:

דף ו ע״א
גמרא שכועה שלא פשעתי כה שכועה שלא
שלחתי כד .נ״ב ע׳ שו״ס מהר״י בטנא
[גליוני הש«ס]
סי' רל״ח:

שם אביי אמר חיישינן שמא טלוה ישנה .סה

[מעיל שמואל]

תום׳ ד״ה ממון כר דא״כ גם מספק שבועה
לא יפרוש פכ״ 3אבל הרא״ש כמב אס
חכור שלא הי׳ סייב לו יסזרנו משמע לי׳ אע״ג
דבשעס שטעה הוי ספק מ״מ טון שיכול להמברר
ודאי ואז לא יהי׳ אפשר בסזרה יפרש וכן הוא דעס
ע״ש וסה £רה מעליו השגס הסמ״ע בסי׳ צ״ב
!מעיל שמואל]
ס״ק י״א אמ״ז מצאמי במ״ק:
תום׳ ד״ה הקדישה דלמה יצוח כשביל
דבריו .אבל אס הודה לו וודאי יכול
להקטשו והא דקאמר בגמרא דכמיב ט יקטש
טסו נר מה טסו ברשומו ע' שט״מ טש ססטס
!סל תחיה]
לא גרשי לה והוא מיישב הגרסא:

תום׳ ד״ה והא הכא כו׳ נראה דהכי מבעיא
ליה במסותא כר עכ״ל .לסי מ״ש
המהרש״א משמע דלא נפשוט האבעי׳ גט שטס
אוסזין אי קטש אי לא ומסממא קדוש מססק אבל
מסמימח הפוסקים משמע דלא קטש כלל ובהג״א
מונס כן בהט׳ שכמב אס הקטשה אמר שמקסה
כמקודשס משמע הא קודם שתקפה אינה
מקודשת הש״ן כמב שאפי׳ אם מקפה י״ל שאינה
מקודשח היכא שצוס לבסון שאז יכול למזור ולתקון
[מעיל שמואל]
ממט:
שם כא״ד מסתמא תו לא פקע .עי׳ ש״ן סי׳
[גלית מהרש־׳א]
קל״ס סק״ט:

שם כא״ד אפי׳ חזר הכירו ותקפה .עי׳ ש״ן
סי׳ קל״ט סק״ב ובמומיס שם:
[<ליון מזזרש״א]

שם כא״ד (3ע״ב) וא״ת אמאי אין מוציאין
מידו .עי׳ מילין דן ק״ל ע״ב רש״י ד״ה
וסטן אי דאתי ליטה ,ופ״ב דחלה משנה ה׳,
וש״ן יו״ד סי׳ ס״א סק״ג ופי׳ רש״י שם טש
דן קל״א ד״ה כמי שהורמו ,ומום׳ ד״ה יש ט
ט״ה ,ועי׳ בס׳ פר״ח יו״ד סי׳ ס״א ס״ק מ״ג,
[«ליון מהרש׳־א]
ובסוס׳ ב״ב קכ״ג ב׳ ד״ה הכא:

שם בא״ד והלא הבעלים יאמרו ליתן לכהן
אחר .הרמב״ס פ״א מהל׳ במרות הל׳ י״ד
כסב יראה לי דבמר טמנו לכל כהן שירצה ור״ל
[גלית מהרש״א]
דטובס הנאה לבעלים .נ״מ:
שם כא״ד ומפרק הזרוע דאמר כן לוי דחטף
כו׳ .ג״ב עי׳ פר״ס יו״ד סי׳ ס״א ס״ק לג:
 P1אריה]

שם כא״ד ומפרק הזרוע דאמר כן לוי דחטף
מתנתא פריצותא .נ״ב לא נמצא בדן קל״ג
לשון זה רק (חילץ קלא ע״א) נמצא סה״ל ההוא
 pנוי דסנרן ממנמס לא ט דמיהב לא יהיב אלא
מממין נמי סטין אבל לשין זה שהטאו המוס׳ לא
נמצא שם ובעיקר דבט המוס׳ הללו שאין להם
המה כלל עי׳ סט מדש יו״ד סי׳ ס״א שהגיה
בדבט המום׳ כאן ובמקום  pלוי צ״ל ההוא כהנא
ונווט להן דאמרו (סולן קלג ע״א) דא״ר יוסן
ההוא כהנא דמטין ממנמא סטט ממבב המצוה
והקשו המיס׳ שסיר דהט צטן הנהן להסזיר טובת
הנאה אשר שיין לבעלים ועי׳ כרמי וסלמי סי׳
[סהר״ץ חיות]
ס״א:

שם כא״ד ומפרק הזרוע (דן קל״ב) דאמר
בן לוי דחטף מתנת׳ פריצות הוא וכר.
לא מצאמי .ואולי כוונמס אהא דאימא המם בסולין
קל״ג .בדק לן רב ייסן האי כהנא דסטן ממנת׳
סטט קא ממטב מצוה או זלזולי קא מזלזל במצוה
וסשטנא לי׳ ובמן ולא שיטול מעצמו .הט דלסי
סשיטומ ונמן ולא שימול מעצמו הוי מזלזל נמצוה
ועל כוונה זו כמט מוס׳ סטצוח הוא:
[חידושי הש״ס להגר״י פיק]

שם כא״ד דאמר .ג״ב כהנא .כן הגיה הש״ן
בספר מקפו כהן סי׳ צ״ס והסר״ס יו״ד סימן
[חלקת יואב]
0״א ס״ק ל״ג:
שם בא״ד דשמא סיירי כשאכלו .פי׳ פלמי
נגלית מהרש״א]
סי' ס״א סק״ד וס״ק ז':
שם בא״ד .מטאר דס״ל דאן גט בכור וזרוע
למייס וקיבה יש ט״ה לבעלים ויש לתמוה דזה
להדיא נגד סוגי׳ דבכורוח דן כ״ז דמטאר שם
באלו אן דהברירה טדו לימן ככל כהן שירצה מ״מ
אסור נו לקבל מישראל ממון שיחננו לבן במו כהן
מטעם המבואר שם .ועיין בהרא״ש שס׳ הכי .אן
עק בהרמב״ס סי״ב מה״מ לא פסה הט .ונבר
ממה עליו הטור בה״ח שפוסק דלת כסוגי׳ זו
וע״ש בב״י .ומהכא נראה דהמוס׳ בשטמייהו קאי
וצ״נג שוב מצאמי טסה ססק הרמכ״ם דלא כסוגי׳
זו ע״ס סמס ממנימין דערטן דן כ״מ ע״ב ע״ש
[בית מאיר]
וק״ל:

דף ו ק״ב
גמרא והא הכא דאמר תקפו כהן .עי׳ ש״ן
יו״ד סי׳ ס״א ס״ק י״ג ,עי׳ מהט״ט
מ״א ס״ק נ״א ד״ה והחקירה הג׳ ,עי׳ ס׳ שב
שמעממא ש״א ס״ג ,עי׳ יו״ד הל׳ פטון בכור סי׳
ש״ה ס״ס עד שיגמור בלט לימן לו ממנה גמורה,
ועי׳ מ״ש שם עליון ,ועי׳ בספר ממנה אסטם הל׳
[גלית מהרש״א]
זכיי! ס״ה:

שם אמאי נכנסין לדיר .עי׳ ס׳ שב שמעחמא
!גלית מהרש־א]
ש״ד פ״ה:
שם קפץ אחד מן המנויין לתוכן כולן
פטורין .עי׳ כו״ס סי׳ ק״י סס״ק י״ג:
[גלית מהרש״א]

תום׳ ד״ה פוטר ממונו וכר .לסי׳ המוס׳
מטאר דלא ס״ל חיתן הרא״ש דלכן בא
בסון המודש כולו לשוכר משוס דשמק אודויי אודי

הגהות וחדושי הרש״ש
יכולים להטיל שבועה הל״ל ממשאיל״מ דהוא טנא דאוטימא ולא מקנמא ואפי׳ לדעת המוס׳
שם דבשטהם משורים יסלוקו אינו אלא משוס קנסא לפי שהוא סשוד והכא הלא אין מל מה

לקנסו :תד״ה דחשיד .נראה דה״ט כר .הא דל״א משוס דממון אימא בחזרה כדלקמן טה
ל״א אלא כספק אבל בודאי לא מהט נמה שיחזיר אמ״כ וכדלקמן ר״ס א״ג ל״ח ע״מ למיקט
ע״מ לשלם משלומי כפל ומ״ק (ס  )3אע״ס שגזילה משלם רשע הוא וע״כ צ״ל כן לאבי*:

גמרא דא״ר ששת שלש שבועות כר .בג״ק אימא דר״ג אמרה וכ״ה במוס׳
דף ן
לעיל (ג  )3ד״ה בכולי׳ :גט׳ שם אר״נ ת״ש כד״א כר אלא שתקפה אחד
כפנינו .ק״ל ע״ד הרמ״א בסי׳ קל״ח ס״ו דאפי׳ מטא השוחק עטם אמ״כ לא מהט דהודאח

בע״ד כמאה עטם דמי והכא מל המע״ה דמשמע דראיה עכ״ס מהל ואפי׳ שנפרש דברי

הרמ״א דוקא אשחק מחוע״ס (עי׳ ש״ן שם) מ״מ לסי ס״ד דר״ג שמק ואח״כ צות נמי
הודאה היא טדאי ומצאמי במומים שהעיר מזה ונ״ל דראיה פירושה טרור דבטס (עי׳
סנהדטן ספ״ג במשנה הבא עטם הבא ראיה) ויל״ס דהטרור הוא כגון שיבא עטם שהודה
החוקן לפלהם בפירוש שהיא של מטרו דזה ודאי עטפא מהודאמו שאינה אלא ע״י הוכמה
מדשמק ומדע דאלמ״כ יהי׳ הרמ״א סומר א״ע למש״ב שם בס״ז וי״א כו׳ אין האחר כר בלא
ראיה אלמא דראיה מהל :רש״י ד״ה יוצאה מת״י של א׳ מהם .יוצאה לפני כייר כר.
כצ״ל ומלח לבדו מיותרת:

תד״ה ספק .נמי חיישינן שמא ממק מלוה כר .כצ״ל:

דף "^ 1ב גמרא ותנא עלה אמורים בגיזה ועכורה .הר״ן בנדטם כ׳ עלה סיפא
דממלחין גופה בו׳ היא ולישנא דמל עלה מציגו על כה״ג בסוכה (ח  )3ע״ש

תלמוד בבלי <עוז והדר> ־ כג בבא מציעא תלמוד בבלי עמוד מס (535תורפס ע״י תכנת אוצר החכמת (0

עין משפט

נר מצוה
נא א גדי׳ ס״י מהלז
נמזג! הל׳ ר סמג לאדן
ריד טוש״ע ש״מ סי׳ לד

5:

סעיף טז:
במיי׳שספי״כהל׳ו
שמג סס טיש״ע מ״מ
סי׳ לי ספי׳ ל 

כה:

זה בורר פרק שלישי סנהדרין

מסורת הש״ם
עם הוספות

י 1־•

א״כ קים ?יכנפשאי .ולא הימה ספיקא כידו ומעות הוא וכי אמני
נטי מפני דרכי שלום .תימה למ״ד מסרישי יונים ארא
מפר אדעמא דהוא נצש אתני ולא גמר ואקני אבל תולה בדעה יונו ספיק^ ™'['5)/5לעי^
מעיקרא נמי פסולים מפני דרכי שלום וי״ל דהא דאמרי׳
ה':
ימציעא
דרכי שלזם קאי אלישנא דתקדמיה יונו ליק____________ :הוא כידו אי נצס ואפ״ה אמני מספיקא הלכך גמר ומקני :כנקשא י) ס״ק
עבר] תליא מילתא .שיש לו דפין של עז ומנקשן זו לזו והיונה שומעת קולן !לקק ני :ע״ש] ,ס) !עי׳
ר^זירזר^ שגור דפי היוזיב .וא״ת וליפסול מדאורייתא דהא
ומכרת ;ןקעל-,מזרזה ןממהרח לעןף;
אלאו דלא תחמוד L----------------——-------------f
*
מו״ק« 0,]:ב״ק סוף
א) נחיסס׳ פ״ה ע״מ,

גג ג מיי׳ שס הל׳ ה וי״ל דלא מחמוד משמע דלא יהיב
עוש״ע שס סעיף נע:
נד ד מיי׳ שם פ״י הל׳ ד דמי וכי יהיב דמי ליכא לאו מזמור
שמג שס טיש״ע שס כלל וא״ת והא אמריק בס״ת דככא
סעי׳ טז:
המיי׳שספי״גהלנה מציעא (יף ה ):לא מחמוד בלא דמי
נד!
ז סמג שס טוש״ע שם משמע להו משמע לאינשי דווקא הוא
סעיף לא:
נ,י ו ז מיי׳ שס הל׳ ש דמשממע כן אבל הם גוועים דלא
טיש״ע שם סעיף ל :3תממוד הווש אפי׳ בדיהיב דמי^וי״ל
נז ח מיי׳ פ״א
מהל׳ש דמשמע להו דקאמר ר״ל נמי דכן
מאכליה אסולזש הל׳
סמג פשין ס 3טיש״ע י״ר הוא האמת±ועי״ל דהכא הכי קאמר
סי׳ ס סעיף ג:
דמי קא יהבי והיו מפייסים אותם עד
נח ט י כ ל מיי׳ ס״י
מהל׳עדושהל׳יסמג שיאמרו רוצה אני') אם כן לא עברי
לאדן ריד טוש״ע פ״מ סי׳ אלאו דלא מחמוד כיון דסזו דשקלי
לד סעיף יג:
נ 8מנסמיי׳שסטוש״ע בעל כרסייהו ולא היו סוששין אם ן
שם סעיף יג יי:
יתפייסו פסלינהו:
•
ל ע נדי׳ שם הלכה ד:
איתמר .פי׳ בהמה דקה
לא פ מיי׳ שם יסמג שם
אסור לגדל אפי׳ בבית
טיש״ע שס סעיף יג:
לג צ נדי׳ שם טוש״ע שס משום ישוב ארץ ישראל דילמא אמי
סעיף יד:
לרעומן בשדות ובהמה גסה מומר
לגדל בבית ולא גזרו בה מכמיס משוס
דצריך לחרישה ואין יכולין לעמוד
ויבינו חננאל
אוזיף ברבית וחד אשהיד בהאי גזירה וא״ת והא ממנימין היא
לדידי אתפן ברבית במרובה (ל׳ק יף «ט :ושם) אין מגדלין
רבא
פסליה
לבד בהמה דקה בארץ ישראל משמע
ביניתוס .ואקשינן והא
דכא הוא דאמר לווה דווקא דקה אבל גסה מגדלין וי״ל
בדבית פסול לעדות
גסה
ואיך דאי מההיא הוה אמינא ה״ה
,
פסליה רבא לבר מיתוס
על פי עד אחד פס,ל ודקה דנקט לאשמועינן סידוש לסיפא
י׳ 55והתייה"8י" "ל לאפי׳ דמה אינו אסור אלא באת
• 8
•
תשת רשע עד .ושנינן
מי מילי במשהדי עליה -ישראל דווקא אבל לא סשוריא דכיבוש
אבל
סהדי דלווה בהבית
ישיד לא הוי כיבוש* קמ״ל:
בהודאתו הוא כי לוה
גבאי פעו .ס״ה ממדהוסיפו
בדבית לא ,וזהו שאמר
רבא לטעמיה דאמר אדס
הגבאין והמופסין בדמזו
קרוב אצל עצמו ואין
רשע דשקלי ימירמא וקא אמי לאשמועינן
אדם משים עצמו
וכבר פירשנוהו בפ״א .דאע״ג שהסזיר הגבאי והמוכס פסול
ההוא טבחא דנפיק דלא דמי לשאר גזלנים שהמזירו
טריפתא מתוודה ידדה
פסליה רב נחמן ועבריה ,דכשריס דהאי לא ידע למאן נהדר
אזל רבי מזייה
וטופחה ועוד כיון דעדיין הס עוסקיו בגבאות
סבר לאכשוריה .כלומר
ובמכס סשודים למזור לקלקולם:
חזר בחשובה .א״ל רבא
דלמא איערומי סערים
משרבו

מגדלי

קים לי בנפשאי דידענא טפי אבל תולה
בדעת יונו אימא לא ואי תנא תולה בדעת
יונו דאמר בנקשא תליא מילתא ואנא ידענא
לנקושי טפי אבל תולה בדעת עצמו אימא
לא צריבא מיתיבי *המשחק בקוביא אלו הן*
המשחקים בפיספסין אולא בפיספסין
בלבד אמרו אלא אפילו קליפי אגוזים וקליפי

ריטונים ואימתי חזרתן גמשישברו את
פיספסיהן ויחזרו בהן חזרה גמורה דאפילו
בחנם" לא עבדי מלוה בריבית אהד המלוה
ואחד הלוה ואימתי חזרתן גמשיקרעו את
שטריהן ויחזרו בהן חזרה גמורה אפילו"
לנכרי לא מתפי ומפריחי יונים אלו
שממריץ* את היונים י ולא יונים בלבד
אמרו אלא אפלו בחמה חיה ועוף* ואימתי
חזרתן המשישברו את פגמיהן ויחזרו בהן
חזרה גמורה דאפי׳ במדבר נמי לא עבדי
סוחרי שביעית אלו שנושאיץ ונותנין בפירות
שביעית ואימתי חזרתן ימשתגיע שביעית
אחרת ויבולו וא״ר נחמיה לא חזרת דברים
בלבד אמרו אלא חזרת ממון ביצר י אומר
אני פלוני בר פלוני כינסתי מאתים זוז

סב ,.ז) עי׳ תוס׳ ב״ק סב.
ד״ה חמק ובמהרש״א

ה״ג אנא ילענא בנקשא טסי :נקשא.
הכאה זו על זו :פספפין .שברי עצים
והן מרלי״ש בלע״ז :אפילו קליפי
א5חפ .שאין עשויין לכן* ואקראי
בעלמא הוא :דאפילו לנכרי.
הגהות הב״ח
שישחכס שם ריבית מסיהם דמו ודאי
(א) רש״י ד״ה דאפי׳
לא הדרי לקלקולייהו :שממרים את
גמדגר וכו׳ איכא לפרושי
היונים .מרגיזים אומן זה על זה
האי שזרה גמורה יאפי׳
ממס כצ״ל:
להלחם :אפילו גהמה וחיה .דלאו
מילחא לשכימא הוא :פגמיהן .אלו
לסין שמזרזים בהן :אפילו כמדכר.
גליוץ הש״ם
דלא שכימי יונים ליישוב והאי פירושא
יו™
«•
ללישנא יאיא נ?יט ליה ילא מגוהא
רועה
ואחד
גט׳
דברייחא היא ונלישנא דאי מקדמה גרמה גסה .עי׳ ישנ״ס
יו־ן לץ אעאלפיישי (א) י״יהגמייה
להא אפילו מנס נמי לא עבדו  4נס׳ שושנים לייד הגיא
קושיא זו נשם הב״ד והוא
כלפרישית® 1גבי קוביא :ויגדלו .שלא
«זנ למק דממני׳ קודם
ישאו ויחנו בפירומיהן ויפקירו גנוחיהן שהוסיפו עליהם והרועים
לערים :לא חזרת דברים .לומר לא נשירים אנל רועי צאן היו
פסולים דהמנא נא״י קאי.
,,,
נוסיף עוד אלא חזרה הנכרח שיפזרז ולענ״ד אינו דהא נא״י
סירוח שביעיח שבגנוחיהן לערים :פסולים דאסור לגדל
היינו דמשכחת לה נהמה .לאפשר ^נ״ס^שס^ נקט
כאן ,ם) גיטין סוף מז
ע״א.

שמלמדה לרק כשחשמע קולו :נת
ןןבי ךיא>  fonpממןמ הבל £מןה

דפסוליס משוס גזלנים
ונזה גסה ודקה שוין:

עמה והלא ירדפוה החיוח :שור הנר.
דומה לחיה ואס מגדלו בביחו הולן
בפירותי 1שביעית והרי הן נתונין במתנה
תורה אור השלם
לעניים קתני מיהת בהמה בשלמא למאן
למדברות ומטעה המיוח לבא אחריו
א> לף■ עמי בא בחדוייך•
דאמר אי תקדמיה יונך ליון היינו המשבחת
ויש בהן גזל מסר דרכי שלום שמביא וסגר דלרזך בעדף”חבי
אומן מן הביברין והא דקרי ליה ?סעט'תע עד .יעבר
לה בהמה אלא למ״ד ארא בחמה בת הבי
בהמה כמאן דאמר מין בהמה הוא
ןישעיה בו ,כ!
היא אק בשור הבר וכמאן דאמר שור הבר
ופלוגחייהו לערן הקרח קלט וכיסוי
מין בהמה הוא דתנן חשור *הבר מין בהמה
הדס7:חמםז♦ יהיב דמי־אלא שאין]
הוסיפו
הוא רבי יוסי אומר מק חיה!תנא
4,קוטי רש״י
ירצו! הבעלים למכור :0דאוריי׳ הוא.
עליהן 8הגזלנק יוהחמסנק גזק דאורייתא
אל משח רשע עד :כמסכת גיטין
ןנדפס בסוף המסכת]
הוא לא נצרכא כאלא למציאת חרש שוטה
(יףנמ:ץ מק מציאת חרש שוטה וקטן
יש בהן גזל מפר דרכי שלום שלא
וקטן מעקרא סבור מציאת חרש שוטה
& 1I־»<6ן
יתקוטט 0אביו או קרוביו :סוף פוף
וקטן לא שכיחא אי נמי מפני דרכי שלום
הגהות וציונים
ממונא שקלי .ועברי אחקנמא דרבנן
בעלמא כיון דחזו דסוף סוף ממונא הוא
אץ לו תקנה אלא עד
א] תיבת "הן" ליתא
מחמת חימוד ממק :פסלינהו.
ובראשונים,
בכת״י
שילך למקום שאץ דקא שקלי פסלינהו
יהיב
קא
רמי
סבור
מעיקרא
ןהחמסנין
רבנן
בתוספתא):
דמשידי למשקל אגרא ואסהורי שחרא( :וכ״ה
ויחרד
אותו
מכירץ
 ]Jנ״א לנכרים ןגליץ):
אבדה או שיוציא טרפה אקראי בעלמא הוא  °ביק דחזו דקא חטפי גזרו בהו רבנ[ןתנא עוד הוסיפו
דאסילד
מיזץ דהזו דחטפי .ושקלי כלומר ג] צ״ל
מתחת ידו בדבר חשוב
משלו אי עביר כי האי עליהן ’הרועים 8הגבאק גוהמובםק רועים מעיקרא סבור אקראי בעלמא
לאפי׳ דמי קא יהבי אתי לידי גזלנות* (רש״ש) וכ״ה בכת״י
ובראשונים[ ]7 :פי׳
גוונא מכשירין
ובעל
למכור
לבעלים
קשה
שהיה
כלומר
אותו :הוא ביון דחזו דקא מכווני ושדו לכתחילה גזרו בהו רבנן הגבאק
מלשץ מודה כלופר
ומפריחי יונים .הכא
כרתן תוטפין חורקין המעות לפרהס :טלסדין אותו לפרות
תרגימו אי תקדמיה וחמוכסק מעקרא סבור מאי דקיק להו קא שקלי כיון דחזו דקא שקלי
להקדים ליונים אחרים.
יונך ליוני .פי׳ מתנין
?1באין .ממורן שהעמיק המלך צגטת
ערוך ערך מר ד] (בליון):
מהם כל מי שתקדים יתירא" פסלינהו אמר רבא םרועה שאמרו אחד רועה בהמה דקה 8ואחד רועה
מס ומנת המלן וכרגא וארנונא  ]0צ״ל ושרץ (כי יונה
יונתי ליונת חבירו
הלא עוף היא ,דק״ס)
יטיל בהמה גסה ומי אמר רבא הכי והאמר רבא רועה בהמה דקה בא״י פסולין
מחבירו כך וכך ומפחזזץ
מישראל תביריהם :אקראי געלמא .ונ״ה גירסת הרא״ש.
"במגדלים
ההוא
כשרק
בא״י
אפילו
גסה
בהמה
רועה
כשרק
לארץ
בחוצה
אותן שניהן בבת אתת
מה שהבהמה נכנסת לשדות של אמרים וברש״י ועוד ראשונים
ומנקשין אחריהן
משמע שאין גורסים כלל
והקודם איתמר ה״נ מסתברא מדקתני "נאמנק עלי שלשה רועי בקר מאי לאו לעדות
נוטל בעליו מחבית מה
הרועה
ואין
הוא
אקראי
ורועה
תיבה וו ]1 :כת״י
שהיה ביניהן .ר׳ חמא
מפירות ,ונ״ה בכל
ל
למה
שלשה
לעדות
ואי
בקר
רועי
שלשה
דקתני
נמי
דקא
לדינא
לא
מתכוין לכן :יתירתא .יותר מן
בר הושעיא אמר ארא.
הראשונים" ]I :אקראי
פי׳ ארא קושרין חוט ואלא מאי לדינא מאי איריא שלשה רועי בקר כל בי תלתא דלא גמרי דינא נמי
הוא" ליתא
הקצבה :באח ישראל .ממירי טסי בעלמא
בכח״י ובר״וו ,ובאמת
ומפריחץ
אתך בעוף
הכי קאמר אפילו ועי דלא שכיחי ביישוב א״ר יהודה ®סתם ן> רועה פסול גםתם
משוס ישוב אק ישראל :מגדלין
לשץ זה נראה מיותר כאן
אותו בגג ומצפצפין
בבתיהם ובא בטעות מלישנא
איתמר .שמגדלין אותם
סביבותיו
ומתקבצץ
גבאי כשר ה)אבוה דר׳ זירא עבד גביותא תליסר שנק כי הוה אתי חש נהרא
(יק״ס):
דבסמוך
עופות של בני אדם מן
ואפי־ ,הפי באק ישראל פסולין מגדלי
שובכין אחרים וכיון למתא כי הוה חזי רבנן א״ל א>לך עמי בא בתדריך כי הוה חזי אינשי המתא
 ]0שקלי יתידא ומשווי
:עתירי כצ״ל,
בהמה דקה דעבידא דמשמטא ורהטא «יי '=«
שטתקבצץ פושט
רשת אמר חש נהרא אתא למתא והאידנא נכים אבא לפום ברא וברא לפום אבא
(גליץ) ועי׳ נמוקי
לחון השדות אבל גסה לא משממטא יש״ל (גלי'
ונוטלן תהו שבשאא).
יוסף וביד רמ״ה (דק״ם)
ני
אמד
והנא תרגימו
ומיגנזו
ואפשר לגוטרה אבל רועה שמלען ועי׳ גי׳ הרי״ף־«] צ״ל
האי גוונא לאו גזלן הוא
מפני ירכי' שלוםיה" .בסון באפר של ישוב אפי׳ ממה גסה פסול שנכנסת בשדה של אתרים :ה״נ ממתנרא .דרועה ממה גסה נמול :נאמנת צלי שלשה רועי נקר"10^ .העתיקו” "0מה

סתם

מ5לל ^7
בקוביא ,אץ הכי נסי מיהו

ליה בנפשאי דאנא ידענא

לפי^

לא מהימ7י:

לדינא־ 7ל’*71” 67*7א

תסשי«!אבי^יאוימעם

י^א

עסקי דין בין אדם למבירו אי קבלינהו עלויה לא מצי למיהדר :סתם רועה .דאכתי לא תזיק דעיילו ממומיו בשדות אחרות :סתם גנאי כשר.
עד דשמעיק ביה דשקיל ימירמא :כי הוה חזי .אברה דר׳ זירא :רננן .מיושבי העיר :אמר לך עמי נא ™יד• 7לא נסזיןא 3ר 15ריש
נהרא שהוא שר העיר ורואה שרבים יושבי העיר ושואל ממון הרמ לכל שנה והוא היה מיקל עליהם המס ומדמה את שר העיר לאמר
שיושביה מועטין ואץ ממי לגבות :נכים

אנא

לפום ברא .ישמוט את האב לפני הבן כלומר יגבה מהן ממון :״ מיגנזו .מתשקאין:

אוספין

קיוביוp:

בדפו״ראתא

™ל»י6פבד^ילי™

תיבת "בך":

מ] שייך

לעמוד הבא־ נ]ניצ״ל

אבל תולה בדעת יונתו
אימר גמר ומקני כר .ומותבינן על מאן דאפר ארא מהא דתניא מפריזזי יונים אא שממרץ אח היונים ולא יונים בלבד אמרו אלא בהמה תיה ועוף ,בשלמא למאן דאמר אם תקדמיה יונך ליון היינו דמשכוזת לה אפילו בהמה ,אלא למאן דאמר ארא
בהמה בת ארא היא .ושנינן אין בשור הבר .כלומר כי הוא גוצה במדברות וכשיגעה מתקבצין אצלו וכמאן יאמר שור הבד מץ בהמה הוא דתנן שוד הבד מץ בהמה הוא ר׳ יוסי אומר מין תיה :תניא משחק בקוביא שאמרו אלו המשחקין
בפספסין ,ולא פספסץ בלבד אמרו אלא קליפי אגוזים או קליפי רמוניס ,ואימתי חזרתן משישברו פספסיהן ויחזרו חזרה גמורה ואפילו בחנם נמי לא עבדי ,מלוי ברבית אחד המלוה וא׳ הלוה ,ואימתי חזרתן משיקרעו שטוותיהן ויחזרו בהן תזרה
גמורה דאפילו לנכדים גמי לא מוזפי ברבייג מפריחי יונים אלו שממרץ היונים ,ולא יזנים בלבד אמרו אלא אפילו בהמה וחיה ועוף ואימתי חזרתן משישברו פגמיהן ויחזרו בהן חזרה גמורה ,דאפילו במדבר לא עבדי .פי׳ פגמיהן הכלים
שצדין בהן .סוחרי שביעית אלו שנושאין ונותנין כפירות שביעית ואימתי חזרתן משתגיע שביעית אחרת ויבדקו ,בחזרת ממץ ולא בחזרת רבדים ,כיצד אם אמר אני פלוני כנסתי מאתים זוז מפירות שביעית והדי הן במתנה לעניים .תנא
הוסיפו בחן הגולנין .מציאת דורש וקטן אע״פ שהן מפני דרכי שלוזם כיון דסוף סוף ממונא שקלי מינייהו פסלינהו רבנן אבל גזלן גמור מדאורייתא הוא פסול .והחמסגין נסי אע״ג דיהבי דמי כיון דחזו ובנן דחטפי ושקלי ממייהו בעל |
כדוזן פסלינהו רבנן .והרועקם .בידן דחזו להו דשקלי מן הזרעים שבשדות בני אדם ושדו קמי בהמוד״הו פסלינהו רבנן ,והגי מ״לי רועה בהמה הרהו אבל רועה בהמה דצלמא לא חוקה אץ ארם חוטא ולא לו כך מפורש בתחלת שנים אווזוין
בטלית .והגבאין והמוכסין כיון דתזי להו דשקא יתירא ממאי דקייץ להו פסלינהו רבנן .אפר גאון זצ״ל הני מוכסץ לאו משום דשקא טפי ממאי דקייץ לדר פסלינהו רבנן דאי הכי הי׳זנו גבאץ ,אלא בזמן שהמלכות מנדלה מס כך וכך
לגבותו מן היהודים מכל אחד ואחד לפי ממונו וכיון דוזזי רבנן הני מוכסץ שמעריכץ העם ונושאים פנים למקצתן ומקילין עליהן ומכבידין על מקצתן יותר מן הראוי נמצא גולנץ לפיכך פסלינהו רבנן :אמר רבא ורועה שאמרו חכמים כי הן פסולין
בץ רועה בהמה דקה בין רועה בהמה גסה ,ססתברא הכי כדרבא מדתנן נאמנין עלי ג׳ רועי בקר מכלל דאלו לא אמר נאמנין עלי רועה בהמה גסה נמי פסולין הן לעדות .ודחינן לדינא הן פסולין אבל לא לעדות מדקחני ג׳ דאי לעדות ג׳

חשק שלמה על ד״ח

א) ש׳ ערוך ערן ארא א׳ מ״ש

מס

רג האי גאון.

תלמוד בבלי <עוז והדר>  -כה סנהדרין תלמוד בבלי עמוד מס (61הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

*

חידושי הלכות

סנהדרין פרק שלישי זה בורר

לג

ואגדות מהרש״א

נדף □ז־ מ״ב  -כו ע׳־א]

ואמר למצוא להם טח ומקום אשד כאק שנער שיתחברו אלו כ׳ מדות כח״ח שמכל מהלכה

\ נינהו דמשחק בקורא אע״ג דאסמכמא לא קניא מ״מ אינו דאורייתא כיון
קשיא להו
שהוא אינו סבור לעשות איסור כר וכן מלוה בריבית כר ואס
אמאי לא מרו נמי אחמסן מעיקרא בהנך פסולי דמתני׳ כיון שהוא עובר בלא
 /תחמול אננ״ג שהוא סובר שאינו עובר להא בכה״ג מרו נמי בהנך פסולי

p

משכלין זא״ז וכמילי דעלמא וכהוכחה לע״ה היו מחניפין היסך מ״ח שבא״י דכהלכה מנעימים
וה לוה אכל כמילי דעלמא אין מחניסין ואמר מאי מל דלפי דקדוק הלשון ה״ל לקרומה בלל
אש ?אמר .דמפולים נ.ופל למ״ד הפעל כינחע ונ5לה .שס שפתם
נמ״ש מ שס 5לל וגו'
».™w v,
,יתחיל ,יר״\ .י»»״י• ייי"*
מ״מ כ׳ שכממלה המיכה מל אין לה מקום ולזה דרש מיניה שהי׳ ימי על י׳ הורות
ד מע ?הו דקאמר ר ? נט רכן הוא האמת
ן ל .אדו
למתנ
ןהו&
3ראשיn
שהן מורה שממב ןמורה שבעל פה כדדרשיק ר
שהן מורה שבכתב ומורה שבע( פה כדדרשינן כ׳ של כראשית א] והוא שממון
באומן עב״? .אבל המוס׳ בפרק המניח  pובפ׳ א״ג י] לא כתבו כן והיינו לפי
י
*
י
י
לומדין כלול ומעורככ לפי הזמן דק ה׳ למקרא לומדין משנה וכן י׳ למשנה לומדין תלמוד
שכקטגושן לומדין מעורמ משנה והלמוד ממוך באומן ב] וקאמר רכי ירמיה על זה ^ירוצס בתרא שכתט הכא אקושייתס יא] וק״ל\:תוס׳ בד״ה מ3ד?י כו׳ וא״ת
כממשכים הושימי וגו׳ ירמיה הנביא אמר האי קרא על בלוח ככל ואמרו רבי ירמיה גם כן ההא מתני׳ היא במרובה אין מגד?יץ בהמה דקה כר אב? גסה מגד?ץ בר
לסימן על עצמו שהיה מככל ולמד שם מלמודם מבולבל ומעורכ ואמר כמשי פולס אל שיקרי עב"? .ארישא דמלמא לרבא דאמר רועה בהמה דקה בא״י פסול לא קשיא להו
עולם אלא עילם וכמהי לשון מרגוס כמו כבואו דהיינו כאומן שאמו וכאו לעילם שלא זכו בפשיטות הא ממט׳ היא במרובה אין מנדלין בהמה דקה כר די״ל דאע״ג
ללמוד כדלעיל:
לאין מגדלין הוה אפשר לומר דאינו פסול אבל מדיוקא לבהמה גסה מגדלין

דף כד ע״ב תום׳ בד״ה רכא דאמר כר ועוד דהכא פ?יג ר״י ורשב"? כי^קשיא להו שפיר כיון למומר לגדל ודאי דכשרין מיהו אכמי ארישא דמלחא
עב" •9ק״ק לה^י תירוצא דמצינו לקמר דרב^ פסק כי״מ הא דקאמר רועה בהמה דקה כו׳ במו״ל כשרין ה״מ לאקשויי הא ממט׳ היא
לא פשיט מידי לאימא דלר׳ יוחנן בין בזו ובין סו פליגי ופסק רבא בלסכי גמר במרובה אין מגדלין בהמה דקה בא״י הא בחו״ל מגדלין יש ועיין במוס׳ בס׳
מרובה יג] וק״ל:
דין כר״מ ליכול לחזור ס ובלאשר גמר דין פסק כרמן ויי״ק :תום׳ בד״ה

י•

לומי דה כו

י׳יי ’™י “י י'י 3ד,ע P1 '3״T
שלח ייי׳ ־ד ד?יי דכב’
ודאי 3הן דווי לי 5פיי ראשן  pואייר שננו נש« אלא די״ת סמן דגליו

ע״א גפירש״י בד״ה אגים־וון בריא" :סשום ארנונא שכרו ב״ה
לחרוש ע־״י .שגירפ לשנא דפי׳ קמא • nנקט ואייר

הגיה שש יגשמ נו'״י

נשנירפ דלפי׳ זה משום ארנונא ה״מ לפוש שפיר «״ה גופיה הפורש סת

3ייי 3י ע"־ יי™ יי’ת ־י אב? ה3א ’״ היי
ידל :ייי®,
אפטכתא כף פגו דאי פרווה בעי אידזו לפקני בר עג״ל• ק״ק לפ'רושו ״l
^רמטעס זה לא הי אסמכתא אגל נאין יכול להחיש הי אסמ־״א ל’״«? 3

וק״ל :תום' בד״ה לעקל בית הבד כר ה״נ לחייב נושום עבודת קוצר גר
דליכא לחייבו סשום קובר כר עכ״ל .נרפוסיס פרשים הגיהו «׳ המקומופ
נוטע גמקוס קולר כפי הגהת מהרש״ל ע״ש אגל קשה דמי הכרם אופס

“ם  *« Pייייי’ «99יא יי״ «ש'ש ייי »יפי 1ל״יל” «׳ י’ »« 6לא
מגו דמרווח בעי איהו למקני ולכ״ע הר שסמכמא בכה״ג ויש ליישב
ויו״ק:
™

לפלק ישאני גני שנה דמלאנח מפשנת ט׳ יהא שגיא נלאו הכי והנא אייר
דעביד ליה באומו עטן לודאי קשי ליה ולכך אינו אסור משוס נוטע ושבת איירי
דעביד ליה באומו ענין דממקן בכך ומשביח וכ״ה במוס׳ בסרק כלל גדול טח

דף כה ע״א כא״ד ןומ״מ] פסק דמשחק בקוביא כשר ?עדות דפסקינן
כר״י בו׳ עב"? .מלמא באגפיה נסשיה הוא ור״ל אע״ג דרמי

ומהרש״ל שכתב מה דלעטן שבת נמי אע״ג לקשי ליה כר אין אלו אלא דברי
נביאות ודברים דחוקים מצד עצמן ואינן צריכים כיון דאיכא לאוקנט בפשיטות
שפיר דעביד ליה באומו עטן לממוקן בכן כמו זומר בגפנים גס קשה לטעות
כזה שנפל בספרים ישטם ב׳ פעמים קוצר במקום נוטע גס יש לדקדק
בדבריהם מה הוצרכו ראיה מסרק הספינה דהיכא לקשי ליה שרי לודאי היכא
לקשי ליה לית ביה משוס נוטע גס קשה אמאי לא קשיא להו נמי לסייב משוס
קוצר בשביעית כמו בשבת להא קצירה בשביעית נמי אסור מן המשומר ית
וכל קצירה לעצים אינו מן המופקר דאל״כ כ״א יפסיד כרס מטרו לקוצרו

שפ 1יש'

משמ ג

י*י ® משמע

T^'9' P

3י״י 3י

בר חמא סליג עליה לרב ששת וסבירא ליה דרמן דמתני' פליגי עליה יי״י
וס״ל דכה״ג אסמכתא היא מ״מ פסק ר״י בעל התוססות דמששק כשר
דססקינן כו׳ דאסילו לרמי ב״ח לא ס״ל דהוי אסמכתא אלא אליבא דרבנן אבל
אליבא דר״י מודה דלא הוי אסמכתא ולקמן  pפסק ר׳ אבא הלכה כל״י יכן
הס דבריהם בתוספות ס״ס מלון ו) ומהרש״ל הגיה ומ״ה במקום ומ״מ ילא
ידעתי לפרשו ואין להאריך כי הדברים ברורים כמ״ש ועיין גס במרדכי ודחק:
n

בא״ד והא דפסקינן דמשחק בקוביא קני דווקא כשמעות שניהם ע? פי הדף לעצים בשביעית וע״כ הנראה לקיים כל נוסחות הישנות שבתוס׳ שלפנינו
כר׳ עב"? .אע״ג ללא הוי אסמכתא בכה״ג כיון לדברים בעלמא הם ואין להם בתירוצם דליכא לחייט משוס קוצר כו׳ ולעיל בקושיימס ודאי לנפל טעות
מטעה זה על זה אלא שעמה ממייב את עצמו לא מקט ליה באמנה ועיין במוס׳ קוצר במקום נוטע וכצ״ל משום עטדת נוטע וי״ל כו׳ ולפי שראה
הטועה למטה בתירוצם דליכא לחייבו משוס קוצר כו׳ חשב להגיה ג׳׳כ לעיל
בדברי הרא״ש בסרק איזהו נשו  nוק״ל:
גמרא ה״נ מסתכרא כו׳ ג׳ רועי בקר מאי ?או ?עדות כד.

דף כה ע״ב
למאי דסלקא דעתן השתא ע״כ הך מתני׳ דג׳ רועי בקר
ולאקאי הוסיסו
ממטי׳לבתרלהוסיפו עליהן הנן לקמט בברייתא הרועיס כו׳
יליהן רק אהנן לקחני ואלו הן ה&סולין כר ילו״ק^תוס׳ בר׳׳ה מעיקרא כר
^משטע ?אינשי דווקא הוא דמשתטע כך אב? הם טועים בו׳ עב"? .אין
^צונס דמה״ט ליפסלו מדאורייתא להא בהדיא קאמר התם דמה״ט דלאינשי

0א דמי משמע להו אינו פוסל לשמעה וה״נ טמא הכא לעכין עדות אלא
ן דר״ל כפי מה שפירשו מוספות לעיל ח] דהנך פסולי לממני׳ פסולי לרבנן
קרני ראם [א]

משוס עבודת קוצר ושיעור דבריהם למעיקרא קשיא להו בפשיטות כיון
דמשטס הכרס כו׳ ה״נ טמייב משוס עטדח נוטע ותירצו וי״ל דאיירי הכא
דעטד ליה באומו עטן לקשי ליה משא״ה בשבת דאיירי בדעטד ליה באומו
ענין דמתוקן בכך וכמ״ש המוס׳ בפרק כלל גדול ושוב הוסיפו הכא לומר
וליכא לחייט נמי הכא משוס קוצר כדאמרינן גט שבת דולאי לא מקרי בעצים
קוצר אלא דשאני גט שבת יחן אע״ג דלא מקרי בעצים קוצר חייב משוס קוצר
למלאכת מחשבת אסרה מורה והא אימעטלא מחשבתו בצריך להם כמ״ש
המוס׳ שם יט] ובריש מ״ק כ] דאי הוה מקרי בעצים קוצר דאע״ג דאין צריך

נ״ב יש לומר דהרי חזינן דצריך קרא דכי יפליא וא״כ גם לר״ט לא הוו אסמכתא אלא דגלי קרא והטעם כמ״ש במרדכי ב*מ

כא]

דמדאורייתא אסמכתא קניא וצריך קרא טזיר וא״כ לת״ק דלא

דריש כי יפליא ממילא מזיר ל״מ אסמכתא:

חידושים

דף כה ק״א

חכמת שלמה

גמ ,ר׳ אחא בר אושעיא אמר אדא כו׳ .נ״ב וז״ל ג״י אלא
כלומר לאדי אדויי שמפרישים 3אומטמ על ידי שמרגיז אוחם שילכו

מהרה ומלמדם להטא יונה מן השובך שעומדים «ימ אסר על כרמם :תום׳ בד״ה כל
כי ה״ג כו׳ (בסוף הדטר) אם לא הקנו בכית דין חשוב .נ״כ פי׳ ג׳ דידעי כלינא
דאסמכמא כן פירש מהר״ס (עיין במהרש״א):
דף כו ע״א תום׳ בד״ה לעקל בית הבד כו׳ והא אתעבידא מחשבתו
כו׳ .נ״ב פירוש אע״ג לקשי ליה שיתקלקל יומר מ״מ מעט צומס

הנחות

דף כד ע״ב רש״י בד״ה כל כי בו׳ במיטבא דפרק המקבל וכגון כו׳ ש״מ
דמספיקא כו׳ .כצ״ל :תום׳ כד״ה ואלו הן כו׳ לעשות איסור
לבא בו׳ לא חשיב ליה הא איסור דממציאין בו׳ .כצ״ל :תום׳ בד״ה כל כי כו׳
חשיב אסמכתא שהיה כו׳ .כצ״ל:
דף כה ע״ב גט׳ לא נצטרכה אלא למציאת בו׳ .כצ״ל :שם ביין דחזי דקא
שקלי יתירא ומשוי עניי כעתירא פסלינהו כו׳ .נ״ב גס״א :רש״י
בד׳׳ד! מגדלין אתמר כו׳ פסולין מגדלי כו׳ של אחרים .הס״ד והכל דיבור אמד:

הגהות והערות
א] עיין במ״א ריש בראשית ור״ל דהתורה נקראת ראשית רה "ב׳" של בראשית רומז
על שני תורות תורה שבכתב ותורה שבע״ם ,וכע״ז בח״א ב״ב דף קכג ע״א ד״ה
ובקשתי p .המהרש״א מפרש דברי ריו״ח לגנאי דתלמודם של בני בבל מעורבב
מחמת גאותם כיון שאינם לומדים לפי הסדר ,קודם מקרא ואח״ב משנה ואח״ב
תלמוד ,אלא הכל ביחד ,ועי׳ רש״ש p .דמתני .,ד] עי׳ רש״י ד״ה גברא אגברא.

ה] דף בו ע״ב .ו] עירובין דף פב ע״א ד״ה אר״י .ז] ב״מ פ״ד סימן ע .ה] דף כד
ע״ב ד״ה ואלו הן הפסולין .ט! ב״ק דף ל ע״ב ד״ה ותכ״א .י] ב״מ דף עב ע״א
ד״ה שטר .יא] עי׳ בחי׳ הגרע״א שכתב דיש לומר דברי התום׳ גם אליבא דתי׳ קמא.

יב] עיין ערוך לנר .יג] ב״ק דף עט ע״ב ד״ה אין מגדלין .יד] עי׳ בחי׳ הרד״ל.
טו] עי׳ ציץ הקודש (סט״ז) ובפי׳ ספה״מ לרס״ג מהגרי״ם ביארו הבדל בין בעה״ב
עצמו לפועל הנשכר ע״ש .טז] שבת דף עג ע״ב ד״ה וצריך .יזן עי׳ ר״ה דף ט ע״א
תוד״ה וקציר (השגי) .יח] עיין באגלי טל מלאכת זורע פי׳ ב אות ו שמיישב עפ״י
יסוד זה מה שקשה על רש״י בשבת דף עג ע״ב ועל הרמב״ם פ״ז מהל׳ שבת ה״ג
שסוברים שנוטע וזומר אב מלאכה מסוגיא דמו״ק דף ג ע״א שבשביעית הוא רק תולדה.
ועיין שמדייק את זה באופן נפלא בלשון הרמב״ם .ועיין גם אבנ״ז סי׳ קטו .יט] שבת
דף עג ע״ב ד״ה וצריך p .דף ב ע״ב ד״ה וצתך לעצים .כא] צ״ל "ב״ק" (סי׳ מו).

תלמוד בבלי <עוז והדר>  -כה סנהדרין תלמוד בבלי עמוד מס (309הודפס ע״י הכגה אוצי מהכמה (0

נמוהי

עץ משפט

מיי׳ ט״נ עהלטיי
עדות הלנה ו סמג לאיי!
ליד?»X״«pwל1

ר

סעיו ל:

כ

סעיף «ו:
ג מיי׳ שם ס״י הלנה י
שמג שם טוש״ע סו״מ
שימן לד שעון טו:
ד מיי׳ שם פי״ג הלנה 1
שמג שה טוש״ע סו״מ
שימן לד שעין לא:
הו מיי׳ שם סי״נ הלכה ם
טוש״ע סו״מ סימן לד
שעין לג:
זח ם מיי׳ שם ע״י הלכה
י שמג לאמן ריד
טוש״ע סו״מ שימן לד
שעין יג:
י ב מיי׳ שם ם״י הלנה ד
טוש״עסו״משימןלד
שעין יד:
ל מיי׳ שם ע״י הלנה ד
טוש״ע סו״מ סימן לד
שעין יג:
ם מיי׳ שם ע״י הלכה ד
שמג שם טוש״ע סו״מ
שימן לד שפין יג:
נ מיי׳ שם ס״י הלנה ד
טוש״ע מו״מ סימן לד
שעין יד:
שס ס״י הלנה ד
שה טוש״ע פו״מ
לד שעין יג:
ת^ט׳ שם פי״א הלכה ו
שה טוש״ע
סו׳ pWrלד שעין כג:
׳

הנמות וציונים
םחניח ושאר הפרשים
(א) נ״ב בגם׳ גירסא אחרת

(ב)

«ןא״י):

בכ״י י-ם

נוסף כאן ,כיון דתזו
ושקלי יתירא ושוו עניי

בעתידי גזרו בהו רבנן.
והדומסנין מעיקרא סבור
כיץ ודמי קיהבי כיון וחזו
דחטפי וכו׳ .ורש״ל גרים
ושקלי יתירא וכו׳

גבי

גבאין ובגט׳ איתמר להו
בהרי מוכסין ,אבל הר״ח
כ׳ להריא

ולאו טעמא

בהו!
איכא
חרא
(ג) ברא״ש כאן העתיק
רוזזו דשקלי שפי גזרו .וב׳

כס׳ בני שמואל על הטור

(סי׳ לד ר״ה והמובסין)

דלגי׳ זו דוקא גבאי סתמו
בשר_דמובס ג□ מעיקרא

£

1שקל טפי אלא
|וזהו מחמת דינא
דמלכותא ,והיינו טעמייהו

mot

מהל׳

(&׳׳'

והטור שם
שפס^מוכס סתם .וכ״ב
מהרש״ק

בחידושיו

על

הטור שם אבל ר״ה פי׳

להדיא רוזני מוכסין לאו
משום דשקלי טפי דא״ה
(ר) ב״ה
היינו גבאין!
בש״ם כ״י מינק אבל
בתשר׳ הגאונים (הרכבי)

סי׳ שנט כ׳! אשר כתבתם
"אדא" בדל״ת אינו ק
אלא

"אבא"

ברי״ש.

ופירושו שכאשא .מנהג
מפריחי יונים שסנעפקדין
שובכין ופיגמין ומציבין

שבאשי
יונים
בהן
שמשבשין בהם יונים של
בני

אדם

אחרים

זה בורר פרק שלישי סנהדרין

כדי

שיעמדו עם יוניהן ויצורו
בגזלנים.
ויהיו
אותן
וכ״ה בערוך ערך ארא:
(ה) בדפו״א :לבית בעלים
על כרחם .וכיה ברש׳־י

ר״ה ארא .ועיין ט״י לעיל

1כה :־ץ9הד
ששח \ וכו׳
אלא אפילו קליפי אגוזים .ואס מאמר כיון דקי״ל כרב ושח
וכו' שלהא דעמך דמדאוריימא מפשיל לעבר אלאו דלא מחמוד אפילו קליפי אגוזים.
it״_ -
.״xt __ ,
it
...
.״״״_ i-״-L »L... .״ 1- .״1............. Li .
....
 iiשאינן עשויי! לכן אלא
עולם
(כד ):שפסול משחק בהוביא משוס שאינו עושק משוט של
(שמוה כ יג> דאכמי לא קיס ליה לא מחמוד לאינשי בלא
בעלמא:
לאקראי
מאי אפילו מה לי קליפי אגמים מה לי ססססין וי״ל רמשום דמי משמע להו דבמר הט הוא דממק ליה דאי הוה ס״ל דלא
דאפילו לנכרי לא
סיפא נקצרה דאיכא רמחא לומר דאפילו בחנם לא ישחק אפילו
,מיססיל אלא מדרבנן ודאי לא אמרינן מגו מפסולא דרבנן אוזפי .שישקע שם ר5ימ
™—־  —---------------לפסולא דאוריישא מדע דהא למאי מפיהן מדאי לא הדרי
בקליפין ואע״פ שאין אדם נמשך^ה
לקלקולן :הטמרין את
אגוזים
קליפי
אפילו
אלא
אמרו
בלבד
אחר שחוק זה כדי שישיר שם
למשני נמי סבר דמי קא יהיבנא
הימין .מרגיזין אומן זה
למי
בלא
לאינשי
מחמוד
ולא
מ*
שחוק מלט :דאפילו לנכר?
"משישברו
חזרתם
ומאימתי
רמונים
וקליפי
על זה להלסם או
שמניהין אותם לעוף
משמע להו מאי הר אכמי
ודאי
שישסכם שס רטם מפיהם דחו
את פסיפסיהם ויחזרו בהן חזרה גמורה
ססולא לרבנן* לממשן הוא אע״ג ואומר מי שפקדום יונפו
לא הדרי צקלקולייהו:
דאפילו בחנם לא עבדי ומלוה ברבית אחד
[<0ו)ירמס]  •pוקן■ או סי
מגו
אמטנן
לא
ואמאי
דמי
דיהיב
!
על
זה
מרגיזין
הממרין את היונים.
שמתגבר יונתו ירויס כן
המלוח ואחד הלוה ומאימתי חזרתן
זה להלחם ופירש רב חמא
אלא מדרבנן לאורייתא לא אמטנן וטי :ואפילו בהטה.
כמשיקרעו את שטרותיהן ויחזרו בהן חזרה
דלאו מילמא דשכיסא
(נע״א) דמפרימי יומם הוא אדא™
_ V
מיגה ,
גמורה דאפילו לנכרי לא מוזפי ומפריחי
הוא :פגטיהן .הן דפין
כלומר דאדי אדרי שמפרימס
משוס
לפסולים
טעמא
רועים.
שמקישין אומן זה על
באומנות ע״י שמרגיז אומם שילכו יונים אלו הממירים ביונים 3ולא את היונים
לממוני שהבהמות ילכו זה כדי לזרום :וי״מ
בלבד אמרו אלא אפילו בהמה חיה ועוף
לרעוח בשלוח של אחרים ואפילו ממרין שמלמדין הימים
מהרה ומלמדם להטא יוניס
להביא ימים אמרים
השובך שעומק לטח אחרי'
דיקא
לה'•
ומאימתי חזרתן ־־משישברו את פנמיהן מסי׳מא
ברועה בהמות שלו אבל רועה כמדבר .דלא שכיסי
כרחם .ופיסולינהו משוס גזל ויחזרו בהן חזרה גמורה דאפילו במדבר לא
בהמוח של אחרים לא מיישיק להן ימים של אפרים כ״א
מדרבנן כדםק(י' (סולק קמא ):ימי עבדי וסוחרי שביעית אלו שנושאין ונותנק
שובן ויול עליה יש בהן טל מסל
בפירות שביעית ומאימתי חזרתן המשתגיע
 1אדם סיטא ילא״גי יאל״ג אנSS, * £5 1
היט יהטנן מיומא למרעה והא ראשון גרסינן דאפילו
דרכי שלום ולאו טל גמור הוא דלא שביעית אחרת ויבדלו אמר רבי נחמיה לא
זבה בהן בעל השובך דממילא קא
עכדי:
לא
כתיב (ויקרא יט ,יד) לסל עול לא מזגם
חזרת דברים בלבד אמרו אלא חזרת ממון
אמאן ורבו להמס כדאימא בהשואל
כיצד יכותב אני פלוני בר פלוני כנסתי
ממ1
(ב״מ  :ppאפילו בהמה וחיה.
אין כסם משום טל אלא
<שם):
שלום:
דרכי
מאתים זוז מפירות שביעית והרי הן הגבאים .פסולין משוס שנוטלין מפני
דלאו נללפא דשטסא היא :פגמיהן.
דסין שמזרזין בהם :דאפילו במתנה לעניים :תנא הוסיפו עליהן יהנזלנין
מס של מלך יןמר ממה והגבאים .גורן מס
במדבר .דלא שסמי יולס דישוב:
א "והתמסנין ועוד הוסיפו °עליהן “הרועין
להם אח״כ ומשוס שעושים שלא מזיק דעייל נהמומיו
בפירוחיהן
ויבדלו .שלא ישאו רחט
’והגבאין 3והמוכסין :הרועים אמר רבא
כדין ליטול מהם שלא לצורן בשדה אסר :סתם גבאי
לעלים:
גנוחיהן
ויפקירו
לרועהי שאמרו אהד רועה בהמה דקה
נ’,נזפסולין מדרבנן] לאי שקלי כסר .עד מזיק דשקיל
לא חזרת דברים .לומר לא נוסיף
ואחד רועה בהמה נמה .והגבאין מעיקרא
ברועה
ימירמא:
ימירא לעצמן גזננין מדאורייתא
דידיה .כרועה ממוח
עוד אלא חזרה הנכרח יפזרו סירוס סבור מאי דקייץ לחו שקלי כיון דחזו
הור״ :מוכסין .משום לפעמים של עצמו(ת) דאין אדם
שטעיח* שבגנו&יהס לעלם:
דשקלי טפי ממאי דקיק לחו נזרו בהן
שבקי לעשירים ושקלי לענייסי’ ‘1גזרו חוטא להוליכו כשדה
הוסיפו עליהם גזלנץ.
אמרים ולא לו :חיותא.
לא מימני למימר גזלן
רבנן .אמר רב יהודה מםתם רועה פסול בהו רבנן או משוס דמטפי ושקלי:
ממום :צריכין הכרזה
נםהם גבאי כשר ואוקימנא להא דאמר רב
ממש דהא מדאורייתא פסול אלא
אמר רב יהודה פתם רועה פסול .בבית דץ .אינם נפסלים
שלו לעדוס עד שיכריוו
אפילו גזלן דדבריהם שגזל מיד יהורה סתם רועה פסול בפרק שנים
ברועה בהמות
פירוש
עליהן ככית דין להודיע
חרש שוטה וקטן מציאמן שאין בה אוחזים בטלית (ב״ט ה“ ):ברועה דידיה אבל
כדפרישנא לעיל:
בעי
לא
פסולן:
אלא מפל לרט שלום (גיעין נמס ברועה דעלמא סתמיה כשר דאי לא תימא
נכו ):אמר דבי יהודה אימתי וכר הכרזה .שפגירוס כל
כולם צריכין הכרזה פסולי דאורייתא הן
דלאו גזל גמור  mאלא דגזרו בהו הבי אנן היותא לרעיא היכי מסרינן הא
גזלן
כב״ד .כולהו הני דפסלינן לעדוח מפורסמות:
רבנן מפני שבא להתקוטט עם כתיל (וקרא יט ,יד) ולפני עור לא התן
מדרבנן .כגון הנן
להודיע
ט׳ל
שיבריזו
על
נססלין
אינן
אטהס פסלוהו רמן לעדוח ולדין
דממני׳ הכאייי‘:
מכשול אלא חזקה אין אדם חוטא ולא לו.
כך וכך פסולן .ואיכא דאמט טעמא
טון(ח> שעבר גזרה דרבנן
מפני והמוכסין  mמעיקרא סבור דינא דמלכותא
חמוד ממץ שיישינץ ל« שמא שקלי
לצדך הכרזה משום מקנח לקוחות
דיגא (ס כיון דחזו דהטפי ושקלי 0,נזרו בהו
שלא יחממו אומן בשטרומיהן (רמכ״ס
אגרא ומשהדי שקרא:
והחמפנץ .פשלינהו רבנן אף על רבנן! :מ ]:אמר רבי יהודה אימתי בזמן
הל׳ עדות סי״א ה״ו):
שאין לו אומנות אלא היא :אמר רבי אבהו וחד אמר לא בעי הכרזה .שעטלה שלפר׳הגבורים'
גב דיהט דמי משום
דשקל׳ מן הבעלים שלא ברצונם! אמד רבי אלעזר הלכה כרבי יהודה :ואמר
שלו משלסמח .וקי״ל (פססים א ופשוט פרק הכונס
דף ס״כ (ע״א ®ד״ה
רבי אבהו אמר רבי אלעזר כולן °מצריכין עד ):כל היכא דפליגי רב אשא
ומיהו גזל גמור לא הר
מה)’’" דכלשון חכמים
הלכך
המקל
כלבד
הלכה
ורטנא
למפסלינהו מדאורייתא משוס דלא
לא
דאורייתא
פסולי
אבל
דין
בבית
הכרזה
יש סילוק בין גזלן לסמסן
משמע להו לאינשי איסור כולי
לא הוי פסול עד למכרזי עליה ואף דגזלן הוי מי שפוטף
בעו הכרזה דאמרינן ההיא מתנתא דהוה
על גב לסממיה שלא באו עטם סרוע ולא יהיג דמי
האי טון דיהיב דמי (ב״מ ה .):חתימי עלה הרי גזלני סבר רב פפא
ופסול לעדות ולשטעה
שהמיס עדרו לשלה אמר פסול
ואיכא דמקשו טון למלרבנן הוא
מדאורייתא בלי הכרזה
לאכשורי מאי טעמא דלא אכרזיגא עלייהו
דמיפסל היט אוחטנן המם
בעי הנחה:
וממתן הוא דיהיב דמי
במציעא (שם) בהא דאמר רב הונא אמר ליה רבא פנהי דנזלן דרבנן בעי
כגט׳ ההיא מתגתא המכר אכל המוכר אומר
הבתה גזלן דאורייתא מי בעי הכרזה° .םתם גרסינן
איני רוצה ושקיל 3ע״כ
שלש שטעומי ",משטעין אומו
דהוו חתימי עלה תרי
דמוכר וזה פסול לעדות
אמר
הד
ורבינא
אחא
רב
ביה
פליגי
רועה
שבועה שאינה ברשומו ואקשינן
גזלנץ סבר רב פפא כר שמואל ולשטעה מדרמן לאפר
לאבשורא דלא אברוינא עלייהו שהכריזו עליו וכתט
ולימא מיגו דחשיד אממונא משיד בעי הכרזה וחד אמר לא בעי הכרזה
המוס׳ (שם ד״ה סמסן)
אשבועמא ואמאיי' והלא פסולין
אמר ליה רבא נהי דכעינן
דשמא לא רנו חכמים
י
הוא
כשר
עליה
אכרה
דרבנן הכרזה בש וכל זמן דלא
סי׳
הכרזה.
בעינן
מי
דאורייתא
כגזלן
דרבנן
כגזלן
הכרזה
לפתול התמתן אלא היכא
ללא אכרזינא .טון שלא הכריזו עליהן:
לעיקר הקושיא לימא לקחם ט פרטץ ולימא מגו
דשקיל ומטיף סרוע

י*

מכשיל כיאיתא פ״ח

שהם צריכין ««יי לש«א ילטיגי

תאנא

I

במתני׳ ר״ה ומפריהי!
(ו) לפנינו אינו משנה רק ברייתא היא שס והובאה ב״מ קט ואולי צ״ל כדתניא (ש־נ):

(ז) נ״ב הוא (ב״ה)!

(זז) רביע

כצ״ל (ב״ה)! (ט) דאמר רב הונא משביעין אותו כצ״ל (פ״ש)( :י) נ״ב ומאי קשיא <ב״ה)! (יא) וכן משמע בתום׳
הרא״ש ב״מ שם דגם לשבועה אינו נפסל בלא הכרזה .אבל כהי׳ הר״ן כאן כתב דלשבועה אין צריך! («נ) גי׳ מהד״ם!

(יג) הרי״ף כאן כ׳ דשקלי טפי וכן הדמב״ם (פ״י מהל׳ עדות ה״ד) כתב בפירוש דלוקחין היתר לעצמן ועיין כסף משנה
שם דצ״ע אם פסולין מדאורייתא!

(«ד) אפשר דהיינו מ״ש הרי״ף (כ״י>! ושוו עניי כעתירי ,דכיון שמשוה אותם נמצא

עלוקה מן העניים מה שראוי לקחת מהעשיתם שהמסים גגבין לפי ממון כמ״ש הרשב״א (שו״ת ח״ג

(טו)

יוסף

רש״י

ס׳

תא)!

ליהא בדפו״ר אמנם בכמה דפוסים איתא( :טז) הוקף בדפו״א( :יז) עצמו הס״ד ואח״ב מה״ד אין אדם (ב״ה):
(יוז) דהכא כצ״ל (ב״ה)«( :ט) נ״ב וק בתום׳ פ״ק דב״ס דף ה[ .ד״ה ,בלאן (ב״ח>:

3ע״כ דגעליס ואפילו
יהיב דמי אכל לא שקיל ומטיף סרוע כגון שיש פקדק אצלו ונמן עירו ט ואומר שנאבד בפשיעה ורוצה לשלמו ט
טדאי הכעלים לא היו רוצים למכרו אינו נפסל בכן ואין מכריזין עליו לפוסלו בכן אע״פ שהוא ממתן טון דלא
שמיל ומטיף מיד נעלים וק כל טוצא סה .אבל מאן דיהיב דמי והלה שקלינהו שזה מפהו לומר רוצה ארמוז
תלוהו וזטן (שם «מ׳) איט ממתן אפילו מדרנק ונשר לעדות ולשטעה .נמצא שלשה מיני ממסן .םמסן(^רמת
דשקיל ומטיף כזרוע ויהיב דמי דאין כמעשיו כלום ופסול לעדות ולשטעה .ופמתן דרבק דשקיל 5ע״כ ממד
ויהיב דמי אבל לא שקיל ומטיף סרוע דאין במעשיו כלום אכל איט פסול לעדות ולשטעה .וממתן דיהיב דמי
וכופה המוכר עד שיאמר רוצה אר אינו נפתל כלל ומעשה שעשה עשוי:

תלמוד בבלי <עוז והדר> ־ כה סנהדרין תלמוד בבלי עמוד מס 2ס(5הורפס ע״י תבגתאיצר מהבמה (0
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מםורת הש״ם
עם הוספות
א) שטעות מו; )5נ״נ
מז,:ג)לעילס^ד)מד^
ה) גיטין גט ע״ב.

—-בליון הש״ם
12$׳ עשו תקנת נגזל

במסור .עיין לעיל דף נד
g,״ fcמוס׳ ד״ה שמור.
ולקמן ע״נ שוש׳ ד״ה
יצאו שטרוש:

ליקוטי רש״י
דט״ד דיינינן דינא
דגדמי .המפיינ אש
הגורס הפסד למטרו
[כתובות פו .].במש3 .עט
!שבועות ל .]:תלוה
וזבין .מי שמלו אומו או
עשו לו יסורין עד שמכר
וקיבל הימים ואומר רוצה
אני .ואיש דגרס מלוה
ורטט הננאל כמג מליוהו.
זביניה זביני .ולא יוכל
למזור נו [רשב״ם ב״ב
מז־].

הגהות וציונים
^^□"ל מ״ז .וכ׳ רנ״ש
למוחקו וכמ״ש
תום׳ לעיל ד״ה לפלוג

( ]tafe: 5רש״ל מ״ז
ג]צ״ל שנתן
(ממרש״י שעל הרי״ף

ד] נדזי״ל
ובנמו״י):
נתן :ה] גי׳ רש״ל לרב
כהנא דלעיל»<גליק):
ו] צ״ל כתב (ב״ש):

הכונס

פרה ששי

בבא המא

סב.

דה משלם מה שבתוכו .רבא ממק לה לטעמיה בכלים שדרכן ב^ןןץ דברים אמורים במדליק בתוך שלו והלכה ודלקה בתוך
להטמין בגדיש :אלא דמי גדיש .אס הבעירו בעל השדה דלא
של חברו אבל במדליק בתוך של חבירו משלם כל מה
קביל עליה אלא נטירוחא דגדיש :הטין וחיפן בשעורים .אע״פ שבתוכו .בלומר בדבר שדרכו כגון מוריגים וכלי בקר אבל ארנקי
שנוחןג] לו רשוע לשטין אינו משלם אלא שעורין דאמר ליה לא בגדיש לא מחייט רבנן אע״ס שדקדקנו בכל הניס דלעיל שיהא
ראיתי אלא שעורין לפיכך לא נזהרתי
משלם כל מה שבתוכו לרבנן כמו
במה דברים אמורים במדלק בתוך שלו
לר׳ יהודה הני מילי היכא דקמני
בהן כל כן :מאי הוה 9יך גביה
דאזקתיה .בידם ששרסמו או שהשלכחו
ומודים או היכא דקמני דברי הכל
והלכה ודלקה בתוך של חבירו אבל מדליק
ליס ולא דמי למשאיל מקום לפטרו
אבל הכא במה דברים אמורים מתגי
בתוך של חבירו (דברי הבלאי) משלם כל מה
להגדיש שעודן והגדיש חטים דאמרן
ורבנן מילתייהו מפרשי ולאו אמילתא
שהיה בתוכו ומודה ר׳ יהודה לחכמים
לעיל אינו משלם אלא דמי •שעודן
דרט יהודה קיימי:
אבמשאיל מקום להכירו להגדיש גדיש
דמבעיר לא מזיק בידים הוא אלא
משלם אלא דמי ששרים.
והגדיש והטמין שאין משלם אלא דמי גדיש
במדליק במוך שלו איירי
פושע כדכתיב ט חצא אש מעצמה0
בלבד 5להגדיש הטין והגדיש שעורין שעורק
מפי המורה :פשעה בו .לא שמרמו
דאי במדליק במוך של מטרו שעודן
כדרך השומרים ואבד[ :בדרבא]
והגדש מטין למה לא ישלם מטין
והגדיש הטין הטין והיפן בשעורין שעודן
מתניתו לה .משמיה דרבא אמרימו לה:
טון דחזי להו ובסמוך מדמי להו נמי
וחיפן בחטים שאינו משלם אלא דמי שעודן
ששרין וחיפן בהטין .נומןק לו רשות
לנותן דינר זהב לאשה ופשעה ט
בלבד אמר רבא 5הנותן דינר זהב לאשה
להגדיש שעורין ולא מטין :שמשת
משמע דהיינו מדליק בתוך שלו והלכה
ואמר לה ומהרי בו של כסף הוא הזקתו
מילתא לר׳ יהודה .אליבא דר׳ יהודה
במוך של חברו:
משלמת דינר זהב משום דאמר לה מאי הוה
דממני׳ :עשו תקנת נגזל באשו .ט
לרבי יהודה דמחייב על נזקי טמון
ליך גביה דאזקתי׳ה י פשעה בו משלמת של
היט דמקנו רבנן לנגזל לישבע כמה
באש כר .לרבנן נמי הוה
כסף דאמרה ליה גטירותא דכספא קבילי
גזלו ויטול דמנן במסכת שבועות
מצי למימר דעשו מקנה בטרה בכל
עלי נטירותא דדהבא לא קבלי עלי א״ל רב
(יף מי ):אלו נשבעין ונוטלין השטר
דבר ומדש במוריגין אלא רטמא
והנגזל כך מקנו באשו שישבע מה
אשמועי׳ דלרט יהודה אפי׳ ארנקי
מרדכי לרב אשי אתון בדרבא מתניהו לה
הטמין מטול :אליבא דמ״ד לא
בגדיש עשו מקנת נגזל:
אנן ממתניתא פשיטא לן הטין וחיפן בשעורין
הגוזל
דיינינן דינא דגרמי .בפרק
ט(^ך תקנת נגזל במסור או לא.
שעורין והיפן בחטין אינו משלם אלא דמי
ומאטל (לקמן יף קי! :):בכספתא .ארגז
כמב רב אלפס כגון שיש
שעוהין בלבד אלמא אמר ליה נטירותא
עדים שמסרו ואיבד ממוט ואין יודעין
שמניחין ט כספים :אמיד .עשיר
דשערי קבלי עלי הבא נמי אמרה ליה
כסף:
לכלי
אומו
שאומדן
כמה מיקו וכל מיקו דממונא לקולא
נטירותא דדהבא לא קבלי עלי אמר רב
ובשם רב האי גאון כתוב 0שישבע
ממני׳
שמעיה מלתא לר׳ יהודה ולא ידענא מאי
ויטול מחצה שכל מיקו דממונא
חולקין ואין נראה לר״י לחייב כלל
היא אמר שמואל ולא ידע אבא מאי שמיע ליה לד׳ יהודה דמהייב על נזקי
משום מיקו ור״מ מפרש דהך בעיא
טמון באש העשו תקנת נגזל באשו בעי אמימר עשו תקנת נגזל במסור או לא
כשהמוסר מכחיש את הנמסר דומיא
אליבא דמ״ד לא דיינינן דינא דגרמי לא תבעי לך דמסירות נמי לא דייגינן
מגזל בשטעוחי* דגזלן מכחישו אבל
אלא כי תבעי לך אליבא דמ״ד ידיינינן דינא דגרמי *עשו תקנת נגל במסור
אם המוסר עצמו אינו יורע כמה
דמשתבע ושקיל או לא זתיקו ההוא גברא חדבטש בכספתא דחבריה שדייה
ישבע נמסר כמה הפסיד ויטול ולר״י
בנהרא אהא מריה ואמר הכי והדי הוה לי בגוה יתיב רב אשי וקא מעיין
נראה דהך בעיא אפילו אין המוסר
ביה כי האי גוונא מאי א״ל רבינא לרב אחא בדיה דרבא ואמרי לה רב אחא
יודע דומיא דמקנח נגזל באשו שאין
בדיה דרבא לרב אשי לאו היינו מתניתין דתנן ומודים חכמים לד׳ יהודה
המבעיר יודע כמה הפסיד הניזק
דמבעי ליה במסור אי עשו חקנמא
במדליק את הבירה שמשלם כל מה שבתוכו שכן דרך בני אדם להניח
או לא:
בבתים אמר ליה טאי דקא טעין זוזי הכי נמי הבא (במאי עסקינן )1,דקא
מנחי אינשי מרגניתא בכספתא
טעין מרגניתא מאי מי מנחי אינשי מרגניתא בכספתא או לא יתיקו א>א״ל
או לא .אפילו יש עדים שהיה
רב יימר לרב אשי טעין כסא דכספא בבירה מאי אמר ליה בחזינא אי
ט מרגנימא מצעיא ליה דשמא לא
הוא
איניש אמיד הוא דאית ליה כפא דכספא אי נמי איניש
אבעי ליה לאסוקי אדעחיה להאי
,דמפקדי אינשי גביה משתבע ושקיל ואי לא לאו כל כמיניה |א״ל רב אדא
ולא אמרינן מאי הוה ליה גטה
בדיה דרב אויא לרב אשי מה בין גזלן להמסן א״ל לחממן יהיב דמי ®גזלן לא
דאוקיה טון דלא רגילי אינשי
לאנוחי כלל ונא דמי לדינר זהב דלעיל
יהיב דמי א״ל אי יהיב המי חמסן קריה ליה <יוהאמר רב הונא גתלוה וזבין
דאבעי לה לאסוקי אדעמא טפי
זביניה זביני לא קשיא הא דאמר רוצהי׳יאני‘) הא םדלא אמר רוצה אני:
דפעמיס שאומר כן דירא שאם
"מתני*:
— —“
הימה יודעת שהוא של זהב לא הימה
שומרמו ולא דמי נמי לארנקי בגדיש דרגיל ן טפי דמנפי מרגנימא בכספמא ואין לפרש דלענין שטעה מבעיא ליה אי עשו מקנת נגזל
’^ךיןביץ גז?ך^חמםן’.מישנא דקרא אין חילוק טניהס והכא קבעי מה בי^גזלן דרבכן לחמסן דרבנן דתניאימ^זהיטרר (שנהדרץדף
« ):הוסיפו עליהם הגזלנים והחמסניהליתפרש גזלן לא יהיב דמי ובמציאת חרש שוטה וקטן כדמוקי ליה המס דאין פסול מן המורה
אלא משוס דרט שלום {Sfon 1:0,יהי? דמי .וכשלא אמר רוצה אני כדמפרש אבל מן התורה אינו פסול אלא היכא דלא יטב דמי
רוצה אני אע״ס ששבר על לאו דלא מחמוד הא אמרי׳ בסרק שנים אוחזין (ג״מ דף ה :ישם
אבל היכא טהיב דמי כשר אע״ג דנא
ד״ה בלא) לא מחמוד לאינשי בלא דמי משמע ליו וההיא דסוף מטלמין (דף קיט ).דמיימי מחמס בגי יהודה דאסילו היכא טהיב דמי הוה כאלו
נוטל נשממו לאו דרשה גמורה היא אלא אסמכמא בעלמא דחמסן דקרא היינו גזלן דלא יהיב דמי/וא^ח טון דחמסן דיהיב דמי פסול
מדרבנן א״כ ט אמרי׳ 3פ׳ שנים אומזין (נ״« ד׳ ה :ושם ד״ה בלא) אלא הא דאמר רב הונא משטעיס אומו שטעה שאינה ברשותו נימא מיגו
דששיד כו׳ ומשר מורה ואומר דמי קי־כי־מא מ״מ מה  p'nבכך אם הוא מעכב הסקרון טדו ורוצה ליפטר בדמים בעל כרמו של

בעלים הט הוא חמסן ופסול לשטעה מדרבנן ואכמי נימא מיגו דרשיד כו׳ וי׳׳ל דמ״מ בגזלן דאוריימא אין להוטח שלא יהא חשוד
אשטעמו ושד דממסן דרבנן כשר הוא ואינו פסול עד שיכריזו עליו כדאמר בס׳ זה טרר (סנהדרין ד׳ ט ):ואפילו אס הוא ידוע שנעשה
חמסן בענין זה שמא לא ראו חכמים לפוסלו בכך וגם לא להכרת אלא דוקא ט שקיל וחטיף בזרוע בעל כרחייהו דבעליס והמקשה
דקא סטך נימא מיגו דחשיד ט׳ אע״ו .להא ודאי קים לן דגזלן דרבנן בעי הכרזה ואינו נפסל עד אמר הכרזה כל עיקר לא הטא
דבט רב הונא אלא משום דמקשה והא קעבר בלא מחמוד א״נ הט מקשה טון שסטר עצמו במה שטען נגנט או נאבדו ואינו
משלם דמים אלא לסי שאינו רוצה לישבע ואס טה סוטרו מן השטעה לא טה משלם כלום א״כ נימא מיגו כו׳ ומשני מורה
ואומר כו׳ וגס אס טה סוטרו מן הפטעה שמא כש כן טה משלם דמים לסי שמעכב הסקדון טדו ולהט לא חשיד אממונא:
—---------------------------------------------------------------------------

תלמוד בבלי <עוז והדר>  -כב בבא קמא תלמוד בבלי עמוד מס (134הודפס ע״י הכנה אוצר החכמה (0

עץ משפט

נר מצוה
סו אמיי׳סי״דמהל׳נ״מ
הל׳ יא סמג עשין סט
טוש״ע מ״מ סי׳ מיס סעי׳
יד:
סז ג מיי׳ שם טוש״ע שם
סעי׳ מי:
סח ג ד מוש״ע פ״מ סי׳
רצא סעי׳ ד:
סס ה מיי׳ פי״ד מהל׳
נ״מ הל׳ ע וס״ו
מהל׳ סוכל ומזיק הלכה ת
סמג עשין סט וסי׳ ע
טוש״ע ס״מ סי׳ מיס סעי׳
יג וסי׳ צ סעי! וסי׳ שפס
סעי׳ א:
ע ו מיי׳ ס״ו מהל׳ סוכל
ומזיק הל׳ ! סמג
עשין ע טוש״ע ס״מ סי׳
שפו סעי׳ א:
עא ז מיי׳ שם ס״ס הל׳ ז
סמג שם טוש״ע
מ״מ סי׳ שפס סעי׳ ז [רב
אלפס כמקומו וסוד כס׳ י"
ךףמט]:
עב ח ט י ב מיי׳ שם ס״ז
הל׳ יס סמג שם
טוש״ע שם סעי׳ א:
עב ל מיי׳ פ״י מהל׳ עדוס
הל׳ ד ופ״י מהל׳
מכיד׳הל׳הסמנלאויןריד
טוש״עפ״מסי׳לדסעי׳יג
יסי׳ רה סעי׳ ס:
עד ט מיי׳ פ״א מהל׳
נזילה הלכה ג סמג
לאדן קפו טוש״ע ס״מ סי׳
שנט סעי׳ ז:
עה נ מיי׳ פ״י מהל׳
מכירה הלנה א סמג
עשין פב טוש״ע ס״מ סי׳
רה סעי׳ א:
עו ס מיי׳ פ״י מהל׳ עדוס
הלכהדסמגלאדןריט
טוש״ע ס״מ סי׳ לד סעי׳
יג:

ך

?)ן

7ז משפט

עד

נמומי

מרובה פרק שביעי בבא קמא

יוסף

רש״י

 -סוז :־ נזו .־ סזז].

תליוה וזבק וכר .מכאן משמע ד־אפילו כשהאונס והמכר בדבר לשסינוה אלא בסוף ולא מחייב אלא אמשהו אהרון אס״ה™ לא
אחד קאמר רב הונאיי .*1ואע״ס לאיכא הרבה מן המפרשים אזלינן במר חשיבות ההיא שעמא כסי מה שהיא שוה במשהו
VfMSIדקאמר
(כ״נ "מ"1):
ז״ל™ שכמבו ׳Vהמם ס ,חזקת הבמים
למפרע
ששיטה
עליה VMM
חייב Yrit
f
אלא שלאחר VkMk
נבלה *•<*!
היא /׳•V/
|l /•/!/ומודה vאחרון דכבר «' V
Wi/X׳•׳** ״י
¥ I
רבא כי ההוא מעשה דסרלסא שהיה האונס והמכר בדבר א׳ ן כסי מה שהימה שוה מממלמה אס כן כי קטלה נמי פלגא דהיינו
הכמישה אזלינן במר מעיהרא:
 Mמ1.
שהןא במל שלא אמר מ הןנא אלא

א מיי׳ ס״י מהלכות
מנירה הלנה א ממג
משין פג נווש״ע סו״מ
סימן רה מעין א:
ב *מיי׳ פ״י מהלכות
עדות הלנה י סמג
לאוין ריי טוש״ע פו״מ
סימן לד סעיף יג:
ג ד גרי* פ״א מהלנוס כשהאונס בדבר אחל והמכר בדבר
שמג
גניכה הלנה ו
אחר :הא דלא אמרי' רוצה אני.
משין עא:
פ״א הלנה הוא דססול מדרבנן ף״יולאו] זביניה
דו ו מיי׳ שם
יו מור סו״ע סימן וביני לכיון דיהיב דמי לא פסלינן
שג:
ז וז מיי׳ שם פ״ד הלנה א להו אלארט מדרבנן וכדאמרינן
סו״ע
מור
סמג שם
במס׳ סנהדרין <« ):הוסיפו
סימן
שגג :הלנה ד עליהם החמסנין והגזלנין אבל
ט *מיי׳ שם פ״א
סמג שם טור סו״מ מדאורייתא לא פסלי משוס דלא
סימן שמס:
י מיי׳ פ״א מהלנוח גמה מחמוד (שמוה  2יס לאינשי בלא דמי
משמע לקו ומ« ה:):
הלכה יד וס״נ מהלכות 7
טילה ואסידה הלכה א
שו״ענ [סב[ ]:מתני׳] גץ .ניצוץ והס -
סמג שם מוש״ע
סימן שגד סעיף ג:
השבורים "’,כדממרגמינן
כ מיי׳ ס״א מהלכות
גמה הלנה יד סמג שס ובני רשף (איוב ה >! ,מצין דנמרין מן
ל ?^* ^5נורא .וכיון שהולטן ברומ מצויה

והאמר רב הונא “תליות חבק זביניה זביני
אמר ליה הא 3דאמר רוצה אני והא דלא
אמר רוצה אני:

סליהו לחו פרה Iהכונס

"מרובה מדת תשלומי כפל ממדה
תשלומי ארבעה וחמשה
גשמדת תשלומי כפל נוהגת בין בדבר
שיש בו רוח חיים בין בדבר שאין בו רוח
חיים יומדת תשלומי ארבעה וחמשה אינה
נוהגת אלא בשור ושה בלבד שנאמר (שמות
כא ,לס כי יגנוב איש שור או שה וגר .האין
יגסמגשסמיש״ע חייב עליו משוס שמירת נזקיו הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל
ואע״ג דאפקודי מפקד להו * pי ולא הטובה והמוכר אחר הגנב משלם
יד שמג שם עיש״ע שלו חייב כיון שהוא מזיק בהן דאשו
תשלומי ארבעה וחמשה :גט' אמר רבי
 SKi’STLמשום חציו לרבי יוחנן חייב* <ככ):
יג ססג שם מזי [גמ׳ן למעלה מעשרים אמה .לא ק״חייא בר אבא אמר רבי יוחנן סזהטוען
«,״ סזו אמשי ולא מפרסם ניסא ואק טענת גנב בפקדון משלם תשלומי כפל
טבת ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה
פרסומי כיסא בעיט <שמו«:):
שם טיי TO״«
r
,
,
« נועי׳] טיש״ע
נסב" ]:והוא דנשבע ואחר כך באו עדים
סליקו לחו פרק הכונס
סימן שגג מעיו  5ג:
אבל בלא שבועה אינו משלם אלא קרן.
מרובה .אין הגמב וכו׳ .מסיב נסד0 !:וגנב עצמו משלם תשלומי כפל
(שמית כב  0וגונב מטס אפילו בלא שבועה טבח ומכר משלם
שלטי הגבורים
האיש ולא ממם הגנב (סס:):
תשלומי ארבעה וחמשה :נסה ].אמר רב
היה כו והוכיס אבל אינו
יודע כמה היו ט והנמה נסג1:גמ ,תשלן^יק ל,פ^’! יקרן כעין °שגנב 3תשלומי כפל ותשלומי
אומר אלף היו ט מטל

(קם־)

אלף כלא שמעה והוא וא״ל נגנב משמעל לבעליך] ואמר
שיהיה אמיד שהרי מ אמן והעדים מעידן אומו שגנבוי״י'
ה”יח ®ך שט?ה משלם משלומי כסל :טכח ומכר
כר .ילפינן להא מלמא ™קפא
כחג דאם המפקיד אומר (סג ):דסמיט להדדי הל קראי
מאתים  mהיו ט והלה דגנב וטוען טענת גנב מה גנב
משלם תשלומי ד׳ 1ה׳ אם טבח או
נוטל בלא שטעה דאין מכר כדכמיב (שמום נא ,לז) כי יגט3
זה מתויג שטעה ואינו איש שור וכר אף טענח גנב נמי
יכול לישמ יייז ילא אע״ג דאיכא למסרו מה לגנב עצמו
שכן משלם כסל בלא שבועה מאמר
”כא ו«א לא הודה לו וכר אין משימן על ההקש :כדטלם
כמר שמנין וצ״ע־ כפל אפי׳ בלא שבועה .כדאמר
•™™ X.ארי וחיס לא לינמוב רחמנא פגים

ארבעה וחמשה כשעת העמדה בדין 9ולא
שגנב כחושה והשמינה דהא ’תניא
כחושה והשמינה משלם תשלומי כפל
ותשלומי ארבעה וחמשה כעין שגנב א
משום דאמר ליה אנא מפטימנא™ ואת
שקלת ואי גנב “שמינה והכחישה משלם
תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה

ולכסוף שויא ד .בשעה שאיבדה
מן העולם :תכריה או
שתייה וכר .בסרק המפקיד (כ״מ
מג worn ).מעמא דכל כמה דאיסיה
בעילה ברשותי׳ דמריה הוא דהא
בעי לאהדורי הלק• ברשוסא דמריה
הוקרה וההוא שעתא דסבלה או
שמיה הוא דקא טיל לה אבל איתבר
ממילא אמאי קא מסייבס ליה אההיא
שעסא דגזלה ההיא שעסא זוזא הוא
דשויא וגט טטהה או מטרה הוי ט
סברה או שפייה:
נסה ]:נעשה שיטי כידו וקנאו.

בשימי להא מילסא
דאה מבס או מכל שלו הוא מובס.
והריא״ף ז״ל פסק דהלכמא כומיה
דמנן כל הגזללם משלמין כשעת
הגדלה ואמרינן כל לאמרי מאי
לאמרי הא לרבי אלעאי ע״כ .הלכן
משלומי ד׳ וה׳ אינו משלם
לכששינה בידו קנאו ונמצא שלו
הוא טובמ שלו הוא מוכר .אבל
משלומי כסל משלם כלמסיק אי
כדמעיקרא אי כדהשחא* וחניא
נמי הט גנב טלה ונעשה איל עגל
ונעשה שור משלם משלומי כסל
וכו׳ כעין שגנב והן• ברייתא קשיא
לרב דססקינן הלכמא כומיה לעיל
וכבר מקשינן בגמ׳ !סו ].ליטא
תהוי תיוכתיה דרב דאטר רב
קרן כעין שגנב תשלוטי כפל וכו׳
כשעת העמדה כדין .ומירצו אטר
דכא טלאים כדטעיקרא דמים
כשל עכשיו :והט פי׳ ליטא להוי
תיוכתיה דרב .דאמר לעיל כשעם
העמדה בדין כשהחלה וכ״ש

כעין *שגנב משום ואמר מה לי קטלה טלה " ^tap STateST 0
®■to״ ס״ל ד6חו
מה לי קטלה פלגא אלא כי קאטר רב «8ש#א

ביוקרא וזולא ולאו כגון דהוה שויא
מעיקרא זוזא והשתא ארבע דהא אמר
רבא(ני גהאי מאן דגזל חביתא דחמרא
מחבריה מעיקרא שויא זחא ולבסוף שויא
(סי׳  pונווס״מ סי׳ שנד ישלם בגנב ומימי בק״ו מטוען
ארבעה תבריה או שתיה משלם ארבעה
(ס׳־ג) כמט דמשלס טענת גנב ומה טוען טענת גנב
משלומי כסל כשעת דבהימרא אמא לידיה אמר רחמנא איתבר ממילא משלם זוזא ",אלא כי
גניכה .יסמ״ג עשין פ״א (שמות כב ש) לישלם שלה בגנב עצמו קאמר רב כגון “דמעיקרא שויא ארבעה
<ק« 4מ כמכ נשם ר״י
דקק ולאי משלם כשעת דבאיסורא אמא לידיה לא כ״ש אלא והשתא זוזאיי־‘ שמשלם קרן כעין שגנב(0
גניכה שהרי עכשיו שלם ישלם דכחב רחמנא בגנב תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה
כשמחה או נשכרה לא
נגע ט ועל מה אמה עצמו <שס כב  pלמה לי אלא לומר כשעת העמדה בדין נסו ).והגי מילי לענין
דאסילו שלא בשבועה:
ממייט על שעת הגניכה
יוקרא מולא אבל עגנב טלה ונעשה איל
כאותה שעה לא היה נסה ].והשמינה .הגנב
פיטמה עגל וגעשה שור משלם תשלומי כפל כעין
שוה ט אס ווו אכל
וקשה לרב דאמר
כתשלומי כפל ד׳ וה׳
שגנב והיינו דקאמר רבא טלאים
משלה כשעת הע«דה שעת העמדה ביין* וקס״ד בין
כדמעיקרא דמים כשל עכשיו נסה ]:אבל
כדין אפי׳ הוקרה .הימה שבפה בין כסשס :והכחישה .הגנב
ה5המה כח,שה מ״׳מ״בידיס במורם מלאכה או במקל :מה תשלומי ארבעה וחמשה אינו משלם כרבי
ינמהנימהכפל ד׳ לי קטלה כולה מה לי וכר .הלנץ אלעא דאמר רבי אלעא פגנב טלה ונעשה
לענק משלומי
וה׳ סליגי לדכרי המוס׳ מההיא שעפא אססלא לה מביסה איל עגל ונעשה שור נעשה שינוי בידו
(ד״ה אנא> משלה משלומי דאע״ג דאם היה הורגה בעלן זה וקנאו טבח ומכר שלו הוא טובה ושלו
ד׳ וה׳ כעק שגנכ
והרי״ף כמכ דמשלס לא היה מ דין ד׳ וה׳ דלא מחייב הוא מוכר והלבתא כותיה דאמרינן לקמן
כסל ד׳ וה׳ כדהשמא אלא בשחיטה ראויה מכל מקום
(צגס כל הגזלנין משלמין כשעת הגזלה
ולזה השכים הרא״ש הכחשה זו כממילמ שמיטה היא
ואמרינן (צוס 5ל לאיתויי מאי לאיתויי הא
(שה) והטור ס״מ סי׳ דהא אפילו למ״ד <עג) אינה
שנ״ד:
קל דרבי אלעא :נסח ].איתמר °המוכר לפני
יאוש 2רב נחמן אמר חייב בתשלומי ארבעה וחמשה ורב ששת אמר פטור רב נחמן אמר חייב וטבחו או

■י

מבריה או שסייה משלם ד :,טלאים
בדמעיקרא .והיינו ברייתא* משוס
דא״ל וט מורא גנט מינן דיכרא
גנט מינן :דמים כשל עכשיו .טן
הוקר טן הוזל והיינו דרב דלא
שייך למימר וט יוקרא גנט מינן
וכ״כ בה״ג ז״ל (עמוד מסכ) וכמב
הרא״ה ז״ל דנראין דבריו .אבל
ר״ח ז״ל <סוד״ה טלאים) כמב דדמיס
כשל עכשיו דאמר רב כגון
דמעיקרא שויא ד׳ ולבסוף שויא
זוזא אבל היכא דמעיקרא שמא זוזא
ולבסוף שמא ד׳ משלם כדמעיקרא
דלעולם מקילים גט משלומי כסל
ד׳ וה׳:
נסח ].המוכר לפני יאוש .פרש״י
ז״ל (ד״ה שיובא) דרב
נחמן ורב ששח כולהו מודו דיאוש
גרידא לא קט ולא סליגי אלא אי
בעינן דאהנו מעשיו או לא דר״נ
סבר דהגונב בהמה ומכרה קודם
יאוש אע״ג דלא אהני מעשיו דלא
קטה לוקש טון דלא נתייאשו
הבעלים אס״ה מייב הגנב במשלומי

 .תלמוד בבלי <עוז והדר> ־ כב בבא קמא תלמוד בבלי עמוד מס (649הודפס ע״י תכבה אוצר החכמה (0

מדוכה אין הגונב
אחר הגנב .מסיג
(שמות נע  0יגונב מגיח
האיש ולא מנית הגנג:
נט׳ המוען שענת
גנה .שטוען גנב גא
וגנט ואמרינן לקמן
רמייג כסל אס נשגע
ונמצא שקרן :מעיקרא
שויא זוזא .כשגנצה:
ולכסוף .נשעה שאיגדה
מן העולם :תכרא.
גידים :או שתייה.
משלם ארגעה וגהמפקיד
(נ״מ «כ) מפרש טעמא
דכל כמה דאימיה נמינא
גרשומא דמרא היא דהא
פעי לאהדורי הלכך
פרשומא דמריה הוקרה
וההיא שעמא דמגריה
או שמייה הוא קגזיל ליה
אגל אי אימנר ממילא
אמאי קא מסיינמ ליה
אההיא שעמא דגזלה
וההיא שעמא זוזא שויא:
מלאים כשל מעיקרא.
טלאים
לשלה
גא
כדמעיקלא סגי מולה
גנג ונזלה קא מסלם*:
געשה שיגר כידו .לאסר
שגננה וקנאו :לפגי
יאוש .קודם שנסייאשו
הנעלים ממט:

-- »£*©♦»<-הגהות וציונים
מחב״ח ושאד מתרשים
(א) לשק האשר״י [סי׳ p
שעת העמדה בדק דכפל

כמשמעותו כשדו עתה
כשיגמר הדין אבל לענק

ארבעה ותמשה שמק כמה
היה שוה בשעת מביתה
ומכירה דההיא שעתא קא
מחייב ואם נתייקרה קודם
העמדה בדץ לא משלם כי
השתא דאפילו קרן אס
נתייקר ואיתבר ממילא
משלם כדמעיקרא כיון

דהשתא לא מידי עביד וכן
אס הוזל אזליגן בתר עידן
דטביתה ומכירה ע״כ:
(סהר״ם( :)®"* ,נ) נ״ב
לאו דוקא רק אפילו
נתפסמה מאיליה .תום׳

(ווו״י):
אנא]
[ד״ה
(נ) בגס׳ אימא רבה (ש״ג)!
(ר) נ״ב עי׳ ברי״ף בפרק
שמת
סימן
המפקיד
(יזו״י)! (ה) נ״ב בדליתא
( )1נ״ב
בעינא (חו״):
(חו״י):
באשר״י
עיין
(ז) פי׳ דאל״ב היה לו
כשהמכר
הא
לישני

והאונס בדבר אהד והא
דלא הוו (במקום) [בדבר]

(וז) חי׳
אתר (א״י)!
הרמב״ן ד״ה ומפרקינן!
(ט) גבי מודעא אמתני׳
דשלש ארצות לחזקה
(פהר״ם)( :י) הא דאמר
רוצה אני זביניה זביני
דביק דיהיב דמי לא
פסלמן להו אפי׳ מדרבנן
הא דלא אמר רועה אני
מדרבנן
דפסול
הוא
וכדאמרינן במסכה כר.
מ״ל להגיה <ם״ע) [ועי׳
גי׳
(יא)
בילקו״מ]!

מהר״ם! (יב) נ״א דפסול
מדרבנן זביניה וביני דביק
דיהיב דמי לא פסלינן להו

אפי׳ מדרבנן וכו׳ [וכ״ה
נכון
ואיטי
בדפו״ת
(יג) וכן פי׳
(פהר״ס):
בערוך ערך גץ אוהן
השברים שיועאק מחתת
הפטיש כשמכה על הברול

שבסק! (יר)גי׳מהר״ם!
(טו) נ״ב דע״פ עצמו לא
(א״י):
קנס
משלם
(טז) נ״ב כתירוץ שני
שבתוס׳ [ד״ה מה לי] ולפי
זה הוה מעי לאוקסא
מלהא דרב בהוכזזשה
ממילא כ״כ כתום׳ (א״י)!
(יז) ברש״י כרבה!
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עשו תקנת נמל כמסור או לא תיקו .האלפסי פסק לקולא ואפילו אס יש סטים וה&ה לו בשעורים] אבל אם שניהם טוענין ולאי כגון שלא היה שק צרור
עדים שמסרו ואבד ממונו ואין יודעין כמה ב אבל ר״מ פסק אם יש עלים שהזיקו הנפקד נשבע [*היסס] ונפטר ואם שלהם טועלן שמא כגון שמס המפקיד ובנו
ואינם יודעים כמה הזיקו ישבע שמגדו וימול* "מיהו החיספוח יהאשר״י לא הגיאו טוען ואומר דלמא מיטכסין סה כמב הרמב״ס וז״ל מח ["אטו] והניח לו שק
צרור והפקידה אצל מטרו המפקיד אומר איל יודע מה היה ט שמא מרגליות
אלא לברי רג אלפס .מהר״ם:
("ומקנח נמל במסור לסלקא בחיקו) ["וכן] סי׳
ר״י לקולא  piפירש לבינוי מאיר דכל חיקו דממונא לקולא לנמבע וחומרא למובע היו ט וכן השומר אומר איני יודע כמה אני חייב לשלה שמא זכוטח היה מלא
וישבע הנתבע שלא הפסידו .ורב האי גאון פסק בשער העשרים יחלוקו אבל שורס הדין שאני אומר בטענה זו שישבע השומר כמקנח חכמים שאינה ברשותו
בסשובמו פסק דמון נא] ראשו ומסור סלקא בחיקו המע״ה ונראה לרטט אבי ויכלול בשטעמו שאין יודע טלאי שהיה ט יומר (עוד) [על] ("השוה) [*מהשוה]
כן וכד וישלה מה שהודה וכן כל טוצא בזה עכ״ל:
העזרי שאס מפס לאמ״כ כיון שאין זה המפיסה ברורה לא מהל ובסה״מ פסק
דמהני ומשמבע הנמסר ישקיל ושאר דיני מסור אכמוב בסוף מכילתין ובסוף  °חמסן יד,יכ דמי .והוא עבר 5ב׳ לאמן לא מחמוד ולא ממאוה והיינו דקא פריך ם י
בס״ק דב״מ והא קא עבר בלא מחמוד ומשני לא מחמוד לאינשי  wבלא
("ב״ב) ["המזל בחרא] :עשו תקנת נמל כמסור או לא .פי׳ ר״ח °דהך בעיא
הוי כשהמסור מכחיש ג הנמסר דומיא [למקנס] נמל לשבועה שהגזלן מכחישו אבל דמי משמע להו ["אבל הא דאמר אפילו בדמי הוי חמסן] ®[ואינו] ["ואין] נקרא
אס המוסר עצמו אינו יודע כמה ישבע הנמסר כמה הפסיד ויטיל ור״י פירש ("חמדן) ["חמסן] אלא הטמן למיס ולוקח בעל כרמו של מטרו אבל חומד
דהבעיא אפילו כשאין ("המסור) ["המוסר] יודע דומיא לנגזל באשו דאין המבעיר במחשבה בלא מעשה אין עובר בלא מחמוד דמניא במטלחין יכול החומד אפילו
בדברים מ״ל לא מממוד כסף וזהב עליהס ולקחת לו מה להלן עד שעושה
יודע הפסל הניזק כמה הוא דאיבעיא ליה במסור אי עטר מקנה או לא:
ההוא גכרא דכטש ככוספתא כר .כחב רטנו אט העזרי וז״ל ש״מ °דכל מי מעשה אף כאן עד שעושה מעשה ע״כ«1והמיימוט פסק  raכל המזיק ממון
שמפסיד ממון למטרו בפשיעחו ויש לו עדים שאיבד ע״י ממונו או לחטרו' ואינו יודע כמה הוזק הרי הניזק נשבע כמקנס חכמים ונוטל [כמו הנגזל]
יטדו או ע״י פשיעמו שישבע כמה הפסידו ויטול ובלבד שיטעון לבר הרגיל ; מן הגזלן והוא שיטעון דבר שהוא אמוד בה כיצד לקח טסו של חטרו והשליכו
לשום באומו מקום כדאמר מי מנחי אינשי [מרגנימא] בכוספמא או לא כר אבל ליס או לאש או מסרו ביד אנס ואבד בעל הטס אומר הטס היה מלא זהוטס
אי טעין דבר שאינו רגילה ה״ז לא ישבע אלא כדי ליטול מחצה לסי מה שכחי' והמזיק אומר איני יודע ("כמה היה) ["מה היה ט] ט שמא עפר היה ט הט
רב האי גאון בשעטס שלו דכל חיקוי נוטל מחצה נ״דההיא לכספחא סל /הניזק נשבע מקינוח מפץ וטטל והוא שיטעון דבר שהוא אמוד בהם ודרכו להניח
בחיקו] ולפי מה שכמב בחשובמו ("רב האי) לא ישבע ליטול כלום דהמע״ה
:טס אבל אס אין דרכו להניח בטס ["זה] פושע הוא בעצמו טצד °הט שחטף ־
♦ונילף מינה ארנקי בשק אס היה יו״ט או שבח *יק לאימי נמוג ע״ש ספר צפ«® .אחד סל או חמח מלאים ומחוסין והשליכן לאש או ליס וטען הניזק שמרגליוח
מהר״ם:
פענם לראכץ
אמטנן דרכו להניח 3שקן עכ״ל:
היו במוכר אינו נאמן ואין משמעין אומו על כך ואס תפש אין מוציאין אומו
הגח״ח אבל בסוס׳ שפירש י נהר״ר מרדט] לפני מורי ר״ס ז״ל לכמבחי) נ״כמב מידו אלא נשבע שמרגליות היו במוכו ונוטל ממה שיש אצלו .ידע המזיק שהטס
דע״כ הכא גט כוספמא לא קא מיבעיא ליה אס עשו מקנח נגזל דא״י היו ט זהומס ואינו יודע כמה והניזק אומר אלף (היה) [יהט] נוטל אלף בלא
1מאי קאמר לאו היינו ממני׳ והלא ממחני׳ לא שמעינן מידי אלא ("דברי;
שטעה והוא שיהיה אמוד צ ה "ז המזיק מחרב שמעה ואינו יכול לישבע ומשלם:
'
י?
־~
סליקפירקא
["מדברי] אמוראי ("לעיל) ["דלעיל] לעשו מקנח נגזל ("במסור) ["באשו] לכן
נראה דהכא מייד שיש עדים חמה הפסידו אן מיבעיא ליה אי חשיב אונס דשמא
לא מיבעיא ליה לאסוקי אדעמיה ומש״ה קאמר לאו היינו ממל׳ דאיבעי ליה
מרובה פרק שביעי
לאסוקי אדעמיה דכל מילי דרן להניח בבמיה ומשני אי דקטעין זוזי ה״נ אבל
[מרגניחא] שמא אין דרך להניח מרגנימא בכוססמא ["עמה]:
גרסינן בחלמוד נדף סו ע״א] אמר  °רכה יאוש קונה ולא ידענא אי דאודיי׳ סח
"והאשר׳י נראה שממו טמה כדעת
*("וכס׳ טהניזקין בס׳ ז׳ דהלכוח חובל כחב המיימוני
רב נחמן ורב
אי דרכנן ורכ יוסף אמר ["יאוש] אינו קונה?.
נ״ששח וכן רבא ועולא כולהו סמרא להו כרב יוסף:
אכי המרי .מהר״ם:
כל המזיק ממון ,מ׳ ואינו יודע כמה הזיק
הרי הניזק נשבע בשקנח חכמים ונוטל מן הגזלן® כו׳ ע״ש) ("והא) ["כהא] דאמר נדף סח ע״ב] אר״י גזל ולא נתיאשו הכעלים כו׳ ["שניהם אינם יכולים
דכל מילי דרך להניס בבתים היינו דוקא לאילש דאמיד עיין פ׳ המסב על ילענא טה
להקדיש זה לפי שאינה שלו וזה לפי שאינה ברשותו] .אבל
בר׳ מיאשא דלא אמיד .ירושלמי סד בר נש אפקיד גט מבטה חד שק צרור אירעו סקדון מצי מקטש דברשומיה דמטיהו אימא כדאמטנן סרק המוכר אס הספינה
אונס הדין אמר סיגין הוה מלא והדין אמר מיטכסין ["כלי מילח] הוה מלא אמא
ומסקינן בשמעמין טאוש כדי °לא קני והנ״מ מזילה דבאיסורא אמא לידיה אבל סט
עובלא קמי דרב ואמר הט זה נשבע ונוטל צריך לפרש אירעו אונס פירוש ’בהפסד באבדה דאשכח בחר לטאוש) ["דמייאש] מרה מינה ואמר ר לי לחסרון טס טון
ובפשיעה והנסקד אומר שמא סיגין ומפקיד אמר ודאי מיטכסין וע״כ נשבע ונוטל דבהחירא אחא לידיה ("קנאה) ["קנה] טאוש אבל רב האי גאון כמב בספרו מקח
וכ״כ המיימול"( .ועוד כחב) וז״ל בס״ה דשאלת למה נשבע כאן בעל הסקדון לסי וממכר שגזלן קנה טאוש בעלים ומומר לקנוח ממנו מה שגזל וסמך על הא דבס׳
הגוזל בחרא נטלו מוכסין אח חמורו ט׳:
שאין השומר מחרב שטעה ["דאוטיחא] שאפילו ("אם הודה ואמר) [יאמר] בט לי
שהיה מלא סיגין והמפקיד אמר מלא מרגליוח היה השומר נשכע היסח ונפטר כמו נדף ע ע״א] אמרי נהרדעי לא כתכינן אדרכתא אממלמליה דכפריה .כחב
טענו חטין והודה לו בשעוטן עכ״ל ונראה לה״ס ®למה (השומר) [לא] (היה)
ר״ח °עכשיו הורגלו לכמוב ["אדרכמא] אף אמטלטלי דכסטה ואין ע
חוששין לטעמא משום דמימזי כשיקרא ר ונראה הטעם ["הוא לר״ח] משוס
נשבע היסח ונפטר כמו שטענו הטין *[’והודה
[*נאשר הנהמי  pהוא לקמן בהגהות
בשעוטס או] בעל הפקדון יטול בלא שטעה נס ומף׳א לא ממקן אלא הפט הגירהא דמסקינן פרק הטחב שאשרחא דטיני לדנכמב) נ״דנכחבא] מיקמי דניחוו סהט
דהא השומר הר מחרב שטעה ואינו יכול לישבע גן למה נעל הפקיון נשמג וגומל ימול אחמימת ידייהו פסולה משוס דמיחזי כשיקרא ומסיק שם דליחא דלמיחזי כשיקרא
דהא אמר שמא סיגין ג ואין יודע ומפרש לאין כאן בלא שטעה דהא השומר הוי מסויג לא חיישיק מדר״נ ["וכו ],וכן בסרק כל הגט ואע״ס שיש תחילוק במיחזי
שטעה דאוטימא אפילו בבט נ״דה״ל כמו טענו שטעה ואין יטל לישגע רהא אמר כשיקרא ט ההוא דסרק גט פשוט אי ידעימו יומא דאקנימו טה כחוט ואי לא
שמא סיגין ואין יודע ומפרש דאין
נאן שמעה דאורייתא אפי׳ מרי דהשומר היה נשבע היסם ונפטר נמו שטענו סטים והודה בשעורים אם ידעיחון יומא כחוט יומא דקיימימו טה משוס דמישזי כשיקרא מכל מקום יש
לדמוחי* לההוא דהכומב לקיים המנהג ולפי למשקנא)® להמסקנא] בפרק שטעה
שניהם טועמה ודאי וגו׳]:

הגהות הכ״ח
ב וכן פי׳ ר״י לקולא וכ״פ רבינו מאיר דבל תיקו דממונא לקולא לנתבע וחוסרא לתובע ישבע הנתבע שלא הפסידו אבל ר״ת פסק אם יש עדים שהזיקו ואינם יודעים כמה הזיקו ישבע שכנגדו וימול
ורב האי גאון פסק כצ״ל והשאר נמחק :ג צ״ל את :ד צ״ל בידים :ה להשים שמה כצ״ל :ו צ״ל רממוגא :ד מורי לפני ר״פ ז״ל בחוב :ח צ״ל במה :ט צ״ל נזיקין :י צ״ל ממון
לחבירו ואינו :כ חזינא אי אינש דאמיד כו׳ כצ״ל :ל הפסד׳ בפשיעה כצ״ל :מ למה נשבע בעל הפקדון כצ״ל והשאר נמחק :ג צ״ל ואיננו & :נ״ב במקצת נוסחאות כתוב ואין בוי״ו ובמקצת
כתוב ואינו דאין נקרא חמסן אלא הנותן דמים כו׳ :ע נ״ב מספ׳ יראים סי׳ ת״ר 8 :תז״נ :צ שהרי זה כצ״ל :ק ואפילו מדרבנן כצ״ל :ר שאמר בלשץ אחרון ולא ידע הטעם כצ״ל:
ג צ״ל זו:
ש צ״ל גבי :ת צ״ל חלוקים :א צ״ל זה:

חדושי אנשי שם
[א] פשומ הוא בגמרא באשו דעשו מקנח הנגזל באשו לר׳ יהודה למחייב על נזקי ממק

דאינו נקרא שמחן אלא הטמן דמים ולוקס בעל כרשו משמע אבל שמדן מקרי אפי׳

באש אלא משוס דבעלמא ס״ל לרב האי גאון בדין חיקו דיחלוקו היכא דלא ברור הזיקא

שאינו בעל כרמו .ויש נוסשאות כשוב בהן ומשני דלא מעמוד בלא דמי משמע להו ואינו

הזיקא ובמעשה בידים דאזלא ממילא
רבעי עד שיהא הזיקא ברור וידוע
במקומו דהר כמו גרמא ומשוס חציו
ולא בדין חיקו הילכן חיקו דהכא גט

דאין נקרא ממק אלא הנושן דמים ולוקח בעל כרמו של מבירו ולפי גירשא זו שמדן

אבל הכא במסור סלקא בתיקו דומיא דאשו דברי
והיינו מעמא דרבי יהודה אפי׳ הט פמרי רבק
והיינו מעמא כיון דמדיגא הר לפמור כל אש שלא
לסוד הוא דמשייב ליה משמייע למייב בדבר הפשוט

וסמסן סד הוא וכן הוא בהדיא בס׳ יראים סי׳ רי״ג וכן מוכס קצש מן המוספוש:

נד] וכן כשב לקמן בהג״ה בשם ר״י ורי״ף שכן האמש דעשו בו מקנש נגזל בניזק וכן
פסק האשר״י וממסר בעיא היא ולא אפשימא ומפקד עיין באשר״י[ :ה] ורב נסמן ורב

מפור קולא לנמבע והמוציא ממטרו עליו הראיה נראה לי עיין בהגהוח אשר״י פרק אלו

ששש כולהו כרב ייסף וכן רבא ועולא וא״ש קשה עולא אדעולא דהא בפרק הגוזל במרא

[ pובנוסס ישגה מצאתי ונראה דה״ס למה ישבע

קאמר על ההוא דעורוש דמלן מששבה מטמאשן כו׳ אמר עולא מסלוקח בשמם אבל

[ג] נראה לפרש לפי גירסא

בידוע סי׳ שידוע שנשייאש ד״ה קונה יאוש וחירץ ר״י דהשם דיש שינוי השם עם
היאוש לכהסלה נקרא עור והשתא כשוי ושימי השם לבדו אינו מועיל אא״כ יש שם יאוש

לו דמים וממרצה כיון שהוא מכטש רעמו בדבר שאינו עשר לו לימכר וכן משמע

אבל שינוי מעשה כגון גזל עצים ועשאן כלים מועיל לקנוש ואפי׳ בלא יאוש עמו כמו

בסמ״ג סי׳ י״ע וכך מצאשי בהדיא בהג״ה בסמ״ק בשם ה״ר יונה והיינו דמסיק רטנו

שמוכש כאן בברייתא בשמעמין מנב ובא אשר וגנט:

מציאוש לא כמב מלח אשו (מהר״ם):

בעל הפקדון ימול בלא שטעה כו׳ וכן הוא לקמן בהגהוס:

שלפנינו שרוצה להטא ראיה שעובר בלא מממוד אם מעמיד עצמו על הספן אע״פ שטp

תלמוד בבלי <עוז והדר>  -כב בבא קמא תלמוד בבלי עמוד מס (749מודפס ע״י תכנת אוצר מחכמת (0
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נזיקק .הלבות גזלה ואבדה פ״א

כסף משנה

אק כאן.

ו גזל שתים שוות פרוטה והחדר אחת גדלה יש באן מצות השבת גזלה
בס׳ הגוזל עצים געיא ופשט גזלה אין כאן השבה אין כאן ומקשה המס אי גזלה
אק כאן השבה יש כאן אמרי ה״ק אע״ס שגזלה אין כאן מצות השבה אק כאן וכמב הרא״ש
פירוש הרמ״ה אע״פ שגזלה אק כאן ואק ב״ד כימין אוסו להסדר טון דאק בו שוה פרוטה

מגיד משנה

מימרא דרטנא ס׳ לולב הגזול .ומ״ש ולא בנאה בנדנו לפי שאס בנאה בנדנו אינו מסדר אלא
דמיה שהרי הוא כגזל קורה ובנאה וק מפורש שם:
ו הגוזל פחות םש״פ ובו׳ .בהגחל עצים (דף ק״ג) :גזל נ׳ אגודות ובו׳ .מימרא
מפורשס שם ונדרוש אגודוס דברים הנאגדים מון ירק :גול שתים שוות

ודאי אם לא הסדר אמס מדעמו אלא בציוד כ״ד

משוה פרוטה [אלא השמא דהמדר אמס מדעמו
גדלה אין כאן דאין ב״ד נזקקק לפסוס משוה

פריטה] מצומ הש5ה אי 1כא 1ומעצמו ח״ב להמזיר

™
לכוסו במורם ממון מצות השנה אין כאן ממק
אומו עד שמצא נפשו לקיים מצום השבה עכ״ל•

____וק״ל על דברי רטנו דטון דבק למאי דאמרינן

•־"־’'־'מעיקרא טן למאידאסיקנא אמטנןדגדלה אק
כאן היאךפוסקבהפך דגדלה

ישכאן.

ומצאמי

פרוטה ובו* .זו היא נעיא דאיסשיטא שם בזה

נשתנית ולא טאה בטיט מחזיר את הקורה עצמה:
ו הגוזל פחות משוה פרוטה נקאע״פ שעבר אינו בתורת
פרוטות
השבת גזלה .גזל שלש אגודות שוות שלש
שתים
והוזלו והרי שלשתן שוות שתי פרוטות ןהחדר
חייב להחזיר השלישית הואל ובתחלה היו™ ׳™

כאן גדלה משובה במה שהוא מעכב לעצמו אם

בא לקיים מצוס והשיב אס הגדלה יסדר הכל

טון שבמסלה הימה הגזלה פרוטה וכן פירשו

ן הגוזל את חכירו^בישוב וכר .משנה פ׳

פרוטה .גזל שתים שוות פרוטה והחזיר אחת גזלה אין
באן מצות השבח גזלה אין באז :ז הגוזל את חבירו
י“יל
•בישוב והחזן לו גזלתו בטיבי ”‘יי׳™
מעות אוקימפא במריימא שם בגמרא ודבריו
אם רצה נוטל ואם לאו אומר לו איני נוטל אלא בישוב
כפירוש הרב אלפסי ז״ל ועיקר:
שמא תאנם ממני באן והרי היא ברשות הגזלן ובאחריותו בפירוש
עד שיחזירנה לו בישוב וכן בדמי המלה :ח כהגתל את (ט) בל החומד ובו׳ .זה מבואר במטלמא
הגוזל ומאטל (דף הי״ס:).

ח הגוזל את

וזב"

יי^”,

לו בחשבוז

יאם

החדי

לכ'?י

חבירו והבליע לו ובו׳ .בריימא

®י®

^זהקשו בגמ׳ על זה והעלו אע״פ שגזלה אין כאן

בו מעות יצא שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה
והרי מנה המעות שהחזיר לו בכלל מעותיו ומבין שלא
מדעת פוטר .ואם החצר לביס שאין בו בלום לא יצא וחייב באחריות הגזלה עד שיוקעו

<' wwrpfte״■!& m

שהחזיר לכיס פלוני( :ט) כל החומד קברו או אמתי או ביתו וכלו של חבירו או_דבר

למה לא כמב כדברי המסקנא .ונראה ליישב מסמא

כא]
ה«\אץ נא!

דלא

שאפשר

א עוש״מ סי׳ שס״ו סמ״ג עשק שי׳ פ״ג :כ טור שם סמ״ג שם:

ומש״ה מקשה אי גדלה אין כאן כלומר דלא
מיקה גדלה מה שבידו מסט שאק בה שוה
פרוטה השבה יש כאן כלומר במה שהשיב סגי דשפיר מיקר השבה אע״ס שנשארה כידו אגודה טק שאין בו שוה פרוטה ומסק דה״ק אע״פ שגזלה אין כאן כלומר אע״פ שבמה שהשיב
לא יש שיעור פרוטה והרי הוא כאילו לא הסדר דבר מצום השבה אין כאן כלומר במה שנשאר בידו שאינו שוה פרוטה אין בו מצום השבה והילכן אינו מייב להשיב .וטון שכתב מצומ השבה
כמו שהוא בשירון לא משש לכמוב מיבם אע״ס .ואפשר שבגרסמו «מ׳ נא היה כמוב מיבם אע״ס .וה״ה כמב על דברי רטנו בעיא דאיפשינוא שם בזה הלשוז גדלה אין כאן מצום השבה
אין כאן פירוש שלא קייס מצומ השנה ואע״ס שאין כאן גדלה משובה במה שהוא מעכב לעצמו ואס בא לקיים מצום והשיב אס הגדלה יסדר הכל טון שבממנה הימה הגדלה שוה פרוטה
וכן פירשו ז״ל עכ״ל .וחמהל עליו דהא איכא לאקשויי על זה אי גדלה אין כאן השבה יש כאן כמו שהקשו בגמרא:
הגחל

לחם משנה
נקראים גזלנים הטא רטנו קראדרבי אבהו דהוי ממוור יומר ,ולענק טנא ליכא פלוגמא
טטיהו כלל:
גזלשתים שוות פרוטה ובו׳ גזלה אק באן מצות חשבה אק כאן .הטור במ״מ
ן
שימן ש״ש הביא נוסחא אמרינא נדנט רטנו גזלה יש כאן השבה אק כאן והרנ״י
ממה על שניהם ודמה נושממ הטור ויישב טססאסנו וקודם שאפרש דבטו אפרש דנט
הגמרא .אמרו שם הדר פשטה גזלה אין כאן השבה אק כאן והקשו שם אי גזלה איןכאן
השנה יש כאן אמט ה״ק אע״פ שגזלה אין כאן מצומ השנה אין כאן ע״כ ודברים אלו
פטם .הא׳ דנק מ״ש גזלה איןכאן
של גזלה אין כאן השבה אין כאן אפשר לפרשו בד׳
הב׳ דאייט על מה שכבר נמן.הג׳
טן מ״ש השבה אין כאו אייט על מה שהוא טדו.
דגזלה אק כאן איירי על מה שהוא בידו והשבה אין כאן אייט על מה שכבר נמן .הד׳

לו דהס דבטס הסוטס והממרץ גלה לו ולכו אמר אע״פ שגזלה וק מצות השנה וכר .זה
נ״ל לומר בדבט הגמרא אבל מ״מ קשה ט על דנט רטנו למה לא הוטר מלס אע״ס
כמ״ש בגמרא כדהקשה הרב״י .לכן נראה לי לומר לדעת רטנו דהמקשה לא היה טועה
אלא במדא ומדא דהוו דנטם הפוטס ומיק לו המשק מצום השבה כו׳ ומה שאמר לו
במירוצו אע״פ וכר אגב גררא א״ל שפירש לו כל הכוונה ולהט רטנו לא הזטר מלס אע״ס
טון שאפילו לדנט המקשה היה מטן בלשק גזלה אין כאן שר״ל אע״ש וכר .זה נ״ל לדעמ
רטנו ז״ל וכ״נ שהוא סי׳ ה״ה ז״ל בדנטו ונשמלקה מעליו קושייח ב״י ז״ל שממה שם
בשימן ש״ש וכן הוא פירוש הטור והרמ״ה והרא״ש ז״ל ולא ידעמי למה לא ממה עליו
כדממה על ה״ה .אבל לסי האמס נסמלק ממיהמו שהוא הקשה על רטנו למה לא הזטר
מלס אע״ס ופירש דסובר רטנו דהמקשה היה סובר כפירוש הג׳ דכסיבנא והממק חיק

בהפך דגולה אין כאן אייט על מה שכבר נמן והשבה אין כאן אייט על מה שהוא טדו.
הפירוש הא׳ דה״ק אין כאן גזלה בהן ססוס משוה פרוטה שנשאר טדו ולפיכן אין כאן
השבה שאין סייג להשיבו .הב׳ דה״ק הן ססוס משוה פרוטה שהשיב לא השיב הגזלה ולפיכן
לא קייס מצום השנה .הג׳ גזלה אין כאן נמה שהוא טדו ומ״מ עטק לא קייס מצום השבה
במה שנמן .הד׳ גזלה אין באן נמה שמר נמן לא הסדר עטק הגזלה ומ״מ מה שנידו
אינו סייב להשיבו ומצרה השבה אק כאן .ויש לסמוה לכאורה נגמ׳ למה לא פירש הפשיטום
נאחד מהב׳ פטם הראשונים ולא יצטרך לומר אע״פ שגזלה כו׳ דלסירושיס הראשוטס הוי
נמינמ טעם .ד״ל דלפי׳ הראשוטם הדבטס הם כפולים דדי שיאמר גזלה אין כאן על מה
שהוא טדו וממילא ידענא דאינו סייב להשיבו וכן לפירוש השט ט שיאמר גזלה אק כאן
במה שהחדר וממילא ידענא דלא קייס מצום השבה ולפיכך לא נא הגמרא באסד מ3׳ פנים
הנזכטם .וא״מ מה הסילוק שטן מקשה לממק מרווייהו שבט כפירוש הג׳ אלא שהיה קשה
לו משום שהיה שנור דהוו נמינס טעם וט שיאמר לו הממק ה״ק אע״פ שגזלה אין כאן
השבה אק כאן ילמה הוצרך לחדש לו מצוח השנה ואם היה יודע המקשה דאע״ס קאמר
אלא שהיה קשה דהס דנטם הפוטס ומיק לו הממק דגזלה אק כאן וכו׳ כדי שיוציאוהו
בדיינים כטן כל ממון וכדכחב הרא״ש נשם הרמ״ה ז״ל ,אבל מ״מ הוא מעצמו סייב להחדט

לו כפירוש הרטנט וקשה לפירוש זה ,סדא דאס המקשה היה שנור כפירוש הג׳ והיה ק׳
לו דהם דצטם הסוטם דטק דמה שטדו אינו גזלה א״כ הט קיים מצוס השבה א״כ הקושיא
ג״כ מפול בפירוש הד׳ דאם מה שהסדר לא הסדר הגזלה אין קייס מצום השבה עטין לא
קייס ובודאי שמייב להשיב ,ועוד דון שהוצרך לומר דרטנו לא מש לכמוב מיבם אע״ס למה
נא יאמר דסירוש דנט רטנו הם כדצט הרמ״ה והרא״ש דסירשו כדכמיבנא ולא מש לכמוב
מיבם אע״ס .ולזה י״ל דקשה שטון שהגמרא הזטרו ה״ל לרטנו ג״כ להזטרו ועוד דע״כ
מ״ש שם נבעיא האמי־מ אע״ס ששער אין כאן מצומ גילום אין כאן פירוש עטין לא קיים
מצומ גילום וכ״כ רטנו נהל׳ נדרוס ס״ס או שגלם אמס ונשרה אמס ה״ז קייס מצום גילוס
נשרה אסם וגלס אמס אק כאן מצומ גילום משמע מלשון זה דהוא פי׳ מצות גילום אין כאן
שר״ל לא קיים ועוד דמוכרס הוא  pדאי לא ק מאי אע״ס הוא אדרבא טון דשער אין
כאן לא יממק עד שיגדל השער ויגלם שהט הלן השער וא״כ מאי אע״ס אלא ודאי פירושו
הט הוא וכיון שכן פירושו דמצומ השבה אין כאן הט נמי טון דאממר בסד לישנא פירוש
זה כזה ובהט טמא לי לפרש שפירש המקשה והממק מפרשים דבט רנא כפירוש הג׳ לכן
פירש הן מימרא אאידן ודבט הרב ב״י קשים אצלי:
ז הגוזל את חבידו כישוב וכו׳ .השה לי דלמה לא הזמר רטנו ז״ל לא כאן ולא בהל׳

או כפירוש האחר שפירש הטור ז״ל והר״ש בשם הרמ״ה אס כן לא היה למחק להזטר
בחירוצא אע״ס אלא ט שיאמר ה״ק מצוח השבה אק כאן .לכן נ״ל דלעולס מרווייהו סנט
כפירוש הג׳ והמקשה היה טועה במרמי ,סדא דהוא סנור דהוי נתינמ נועם יעיל היה קשה

שאלה ופקדון ולא בהל׳ מטה מה שאמרו במשנה על מנם לצאת במדבר יסדר
-.לו במדבר ופירשו בגמרא דאע״ג דא״ל האי סקדון גנן דאנא למדבר נפיקנא וכו׳:
(ט^בל החומד וכו׳ .מה שקשה נלשק ה״ה כמבמי בהל׳ מטרה פ״י ה״א:

הל לך ---------------------
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/פ״א ם>כל החוטר עבדו או אמתו בו׳ ה״ז עוכר בל״ת שנאמר לא תחטוד .מבואר במטלמא
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מגדל עוז

הגהות מיימוניות

ו הגמל פחות משוה פרוטה עד מצוש השבש גזלה אק כאן .פרק הגוזל עטם (דן ק״ג וק״ה):
ז ח הגוזל את חבירו בישוב כו׳ עד לטס פלוט ,פ׳ הגוזל ומאטל (דף קי״מ) :ט כל
החומד עבדו וכו׳ עד שנאמר לא ששמוד:
נשב

שפשטו כך ט״מ אמר רבא בם׳ המקבל זהו גזלן ואפקוה רחמנא בתרי לישני לעבור
עליו בשני לאדן ס״ה ועק בסימני המצות ע׳יב :ו [ג] פ׳ הזהב ה׳ פרוטות הן הגוזל פרוטה
כו׳ ע״ב :ז [ד] דק פקדון ואבירה בדק זה בהלכות פקדון ספ״ק ודק מלוה בהלכות מלוה
ם״פ

משנה תורה <מהדורה חדשה> ־ יא (נזיקין) משה בן מימון (רמב״ם) עמוד מס (58הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

נזיקין .הלכות גזלה ואבדה פ״א פ״ב

מנייד משנה

כט

57

דלא ששמור אלמא שהקונה כרמים כל זמן שלא היה ברעש המוכר למכור חה לקחו שהעציר נו כמ״ש הרב עכר משוס לא משמור .וכשב עליו הר״א ז״ל ולא אמר רוצה אני ,דעת הרג
ז״ל מסל שאם אמר רוצה אני מקחו קייס ולא גרע ממליוהו וזמן דאסיקנא סרק שזקש הנמים (דף מ״ש) מנילה זניני וכדאישא סרק י׳ מהלכוש ממרה ומון שק אין נו לאו .ולא כן
רעש הרג ז״ל אלא מקמו קייס אע״ס שענר ואע״ג דאמר רנא נממורה (דף ג׳ ):כל מילמא דאמר רחמנא לא שעבט אי עניד לא מהל מידי והאי דלקי דענר אהורמנא דמלכא הרי
הוא כעין גחל צמר ופשה ממנו בגד שאינו משלם אלא כשעמ הגזלה וקנה הדנר כשינוי כדאימא המס אף כאן קנה נדמים :ואין לוקין על לאו זה שאץ בו מעשה .כמג הר״א ז״ל
א״א לא ראימי דבר מימה גדול מזה וכו׳ .הלן
הרב המשיג לשינומו שכמב שאס אמר רוצה אל ץ שאפשר לו שיקנהו ממנו והכביר עליו ברעים והפציר בו עד שלקתו ממנו אף על פי
המוכר שהלוקס סנוור אבל דעש רנינו ז״ל

שנתן לו ♦דמים רבים הרי זה
השגת הראב״ד
♦דפים רכים בו׳ לא
נמבלא
שנאמר
תעשה
תחשוד .עובר
א״א
על
ליקי!
ולא אמר רוצה אני ער׳ל :לא
_
*ואק
תחמוד.
לאו זה מפני שאין בו מעשה .ואינו עובר בלאו
זה עד שיקה החפץ שחמד .כענק שנאמר לא
תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך תימור שיש בו מעשה :י* כל המתאוה ביתו או
אשתו וכליו של תבירו וכן בל ביוצא בהן משאר דברים שאפשר לו לקנותן ממנו .כיק
שחשב בלבו היאך יקנה דבר זה ונפתה בלבו בדבר עבר בלא תעשה שנאמר לא תתאווה
ואק תאוה אלא בלב בלבד :י*א אהתאוה מביאה לידי חימוד וההימור מביא לידי גזל.
שאם לא רצו הבעלים למכור אע״פ שהרבה להם בדמים והפציר ברעים יבא לידי גזל
שנאמר וחמדו בתים וגזלו .ואם עמדו הבעלים בפניו להציל ממונם או מנעוהו מלגזול
וי

~־

השגת הדאב״ד

שהאיסור אף ברצון המוכר הוא וע״כ כשב שאין
בו מעשה נסי שנטילת החסן ברצון המוכר הוא
נעשה אבל ההשמדלוח אשר השמדל כדי לרצוסו
הוא האיסור ונגמר בשעס המקש ובהשמדלות לא
היה מעשה ולכן לא נשן טעם לפי שהוא חייב
להשזיר המפץ שכיון שברצון המוכר געשה איו
כאן שיוב השבה .זה הנראה מדברי הרב ז״ל
ומ״מ שיטת הר״א ז״ל נכונה יומר:
י כל המתאוה ובו׳ .מבואר במכילמא לחייב
על המאוה בסל עצמה ועל השימוד
בסל עצמו .ונ״ל שדעש הר״א ז״ל ששיוב המאוה
זו היא שימאוה לקנות נדמים שלא ברצון הנעלם:
יא התאוה מביאה לידי חיטוד ובו׳ .שם
במכילסא וכבר ביאר הר״ס ז״ל
הא למדת שהמתאוה עובר
דילן אלו נסה״ש במצוח ר״ס ורס״א והביא יבא ליה שפיכות דמים .צא ולמד ממעשה אחאב ונבות•
בלאו אחד והקונה דבר שהתאוה בהפצר שהפציר בבעלים או בבקשה מהן עוכר בשני
הבריימות סגאמרוש מל :at
כל ־הגוזל־
ע כל הנוזל את חבירו ובו׳ .מימרא סרק טלאוץ לכר נאמר לא תחמוד ולא תתאוה .ואם גזל עבר בשלשה לאק:
הגחל נשרא (דף קי״ט:).
את חבירו שוה פרוטה כאילו נוטל נשמתו ממנו שנאמר כן ארחות כל בוצע בצע אח
ואעפ״כ אם לא היתה הגזלה וכו׳ .בריימא
ס׳ הגוזל עצים (דף צ״ד .):ומ״ש נפש וגו׳ .ואעפ״כ אם לא היותה הגזלה קיימת ורצה הגזלן שלעשות תשובה ובא מאליו
ובא מאליו .אפשר שרמז נזה למה שכמנו קצם והחזיר דמי הגזלה .תקנת חכמים היא שאין מקבלין ממנו אלא עוזרין אותו ומוחלין לו
המפרשים ז״ל שלא אמרו אלא במי שנתעורר כדי לקרב הדרך הישרה על השבים .וכל המקבל ממנו דמי הגזלה אין רוח חכמים
לעשוח המשובה מאליו שלא ע״י הכרס ב״ד חהו
נוחה ממנו:
שבכל הגמרא אמר מקנה זו היו דלן דיני גזלה
לרשעים שלא היו עושין משונה מאליהן .ויש
אומרים שאס אסה אומר בן הכל יערימו ויעשו
שניי
כן כדי שלא יקבלו מהם ויפטרו ועל כן פירשו
שהתקנה ההיא לא נמשכה אלא לדורו של רבי
שלא נשתנית אלא הרי היא כמו שהיותה אע״פ שנתייאשו 3הבעלים ממנה
שמקנה חהו שאחריו היו דלן דיל גזלות ול״נ
ואע״פ שמת הגזלן והרי היא ביד בניו הרי זו חוזרת לבעליה נא] בעצמה .ואם
שאע״ס שאמרו המקבל אק רוש שכמיס נושה
הימנו אם רוצה לקבל ולטף אש הגזלן נב״ד הס
נשתנית
א טוס״ע סי׳ שנ״ט :ב טומ״מ סי׳ שס״א סמ״ג עשק סי׳ ס״ג:
נזקקין לו .ודע ט לכל הדעוש שלפה דינק היו
נדבר גזלה .אם גזלה קיימש מסזירה ומקבלה הימנו ,אבל יש במזרחה הוצאה כגון קורה שבנאה כבנין משזיר הדמים ונוטלה הימנו אבל לא גוף הדבר ,אין גזלה קיימש אפילו דמים אין
מקבלק ממנו לכשסלה וכולן נשבארו בדברי הרב ז״ל ומבוארים שם בגמ׳:
א הגדלה שלא נשתנית ובו׳ .זה מפורש ס׳ הגחל עצים (דף צ״ד :):ומ״ש אע״ם שמת הגולן והרי היא ביד בניו .נשנאר סרק הגחל ומאטל דקי״ל כרנא וכר׳ אושעיא
דאמר רשוש יורש לאו כרשוש לוקס דמי וכ״כ בהלכוש :ואם נשתנית ובו׳ .משנה סרק הגחל עצים (דף צ״ג ):ובסרק זה ישבאר אחה דבר יקרא שינוי:
ז *ואין לוקין ובו׳ .א״א לא ראימי סימה גדול מזה
והיכן מעשה גדול ממוילס הססן אנל הל״ל מפל שהוא
סייב במשלומין שהרי הוא בגזלן ששייב להשיב אה הגזלה
ילפיק־ אינו לוקה וגם זהו מייב להשיב המפץ לבעלים
עכ״ל:

יב

*

פרק

א הגזלה

לחם משנה
י

י) בל
*^־י'

המתאוה בו׳ .אע״ג דבאששו לא כסיב לאו דלא שסאוה אלא לא ססמוד וכו׳ הא
כשיב וכל אשר לרען והכל בכלל .וגס״ה כשב ולא יסכן לומר כן ט כן כשוב בדברוש

-משגה למלך

ויי!

סנירו מסזיק בה ומטא לידיה חנה בה כמה ימים דודאי נקרא רשע ועובר על לאו דלא מסמוד טס
רען אף אם יפרע לו דמי שדין סזקסו ט׳ יע״ש .ויש לפקפק בהוראה זוט לא מצינו שיקרא רשע
במי ששכר טש ובא אסר ולקשה ודוק( .א״ה כשב ה״ה ואע״גדאמר רבא בממורה כל מלסא ובו׳
— -----------------ייייין ביו״מ הרב המסבי ס״ק ייקל׳ מלוה .ולוה הלכה א׳):
ס״ב א ואק״ס שטת הגולן והרי היא ביד כניו כו׳ .זו היא שאמרו רשוש יורש לאו ברשוש לוקס'
ועיין במ״ש הרב המשבר במשובה פכ״א מהל׳ מלוה ולוה יע״ש:
אבל

לא שחמוד אשש רען ולא ששאוה וכו׳ ולפי דבריו הממיר בביש יושר מבאשח איש .נראה
מדבריו שלא היה לו בספרי רבינו ז״ל כל המסאוה טשו ואשמו וכו׳ דא״כ היה לו להקשוש
דאין עובר באששו בלא ששאוה .אבל אני שירצשי הכל לדעשו דהוי בכלל כל אשר לרקן:
ע ואף עס״ב אם לא היתה ובו׳ .לתירוץ ה״ה ז״ל ששירן דאק בזה רוס שכמיס־לחה
הימנו אבל אס רוצה לכיף אס הגזלן נזקקק לו קשה מרמי .סדא דמה הקשו
בגמרא מהר בריימוש דסייבין להמזיר לבריימא דאין רוח שכמיס נוסה הימנו הא אע״ג דאק רוש סכמים נוסה הימנו מ״מ אס רצה בדק שיסזרו לו מסזירק ועוד אמאי לא הששה ממשנימין
דמשלס כשעש הגזלה בשלמא לשר סירוצים אשרים מר שירצו המוס׳ ז״ל הקושיוש ע״ש אבל לה״ה קשה .ושמא י״ל דמסזירין וסיינין להסזיר משמע מאליהן ולא שאם רוצה נטף אש הגזלן
הרשוש בידו אבל ממרחק דמשלס כשעש הגזלה אפשר למרצה דזה רוצה לטף אש הגזלן ולהט לא פרין מינה חה דוחק:
א אע״פ שנתייאשו הבעלים ממנה ובו׳ .כאן נראה דיאוש לא קר וקשה דאיהו ז״ל פסק בסרק כ״ד מהלכוש כלים גזל משמ ודרס עליו בלא נגיעה

מיימוגיות

מגדל עוז

טהור

 ,ס״פ י״ג ע״כ^ט והו וכן פירש ריב״ם ותייער חמסן ואע״ג דלא פסלינן ליה לעדות אלא מדדטן כדאיתא
בתב הדאכ״ד ז״ל ולא אמר רוצה אני עב״ל :ואני אופר עיקר הלכה וו סרק הגוזל ומאטל ואנסנו
לא קבלנו שיועיל מלס רוצה אני אלא לגט הא דאמלינן פרק סזקס הבסיס (דף מ״ס) סליוהו
פ׳ זה בורר היינו מעמא שאין סבור לעבור בלאו דלא תחמוד אלא בלא דמים כדאפרינן פ״ק דב״ט
לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו פירש להו בלא דמי משמע אבל לפי האטת לא תחמוד
חבק זטני זטני דאגב אונסא גמר ומקני ואומר חוזי אנסוה עד שיאמר רוצה אני אבל לאפוקי מלאו
דלא סממוד לא קנלט אנסנו אבל אם הוא קיבל היה ט לנו שנקבל מטו אלא שאני רואה גט שוגיין
בדמע ס״ה ע״ב :יב [ו] בס״ה בתב שלא יתכן בדבריו דא״ב החמיר באיסור (התאוה) [הבית] מבאיסור
דסשיד אממונא אי סשיל אשבועסא דקא מסמה מלמודא (דף יד ):אלא הא דאמר רב הונא משטעק
(חימוד) [א״א] אלא לא תתאדה ולא תחמוד הכל אחד ובן תרגם אונקלוס לא תתאוה לא תידוג
במו ונחמד למראה דטתרנטען דמרגג למיחד וכן פידש״י ע״כליג וזז הגוזל המא ועיי! בהלבות הלואה
אומו שבועה שאינה ברשושו נימא מגו דסשיד אממונא משיד אשבועמא ומשני הסס נמי מוט ואמר
דמי קא יהיבנא וא״ל רב אסא מדפסי לרמא והא קא עבר בלאו דלא משמוד א״ל לא מממוד לאינשי
־פ״ד :א [א] כרנ יוסף לגבי רבה ויאמר יאוש קונה דר״נ ורב ששת סוברים כרב יוסף באותה סברא
בלא דמי משמע להו ע״ב אלמא אע״ג טהיב דמי עבר בלאו דלא סממוי וכלשון ר״מ .שוב מצאמי
כדמוכח נמי פלוגתייהו בהמוכר לפני יאוש וכן ר״י סובר בן כדמוכח בהא דאיתיביה לר״ל גבי
טאור יעמו בספר המצוס שסיבר ר״מ ז״ל ולשון מטלמא לא מסאוה טס רען ולהלן הוא אומר לא
עב
סממוי לטיב על הסאוה בפ״ע ועל הפמוי בס״ע ושם נאמר מרק שאס הסאוה סופו לסמוי ס״ל
ולא ממאוה ולא תממוי מרין שאס סמי סוסו לגזול ש״ל ולא ממאוה סמק לשדוס ע״כ ואס״כ טאר ענק הסמוי והמאוה כמו שטאר בכאן אוס באוש :ואין לוקק על לאו זה מפר שאין בו מעשה :כתב
הראב״ד ז״ל לא ראיט מימה גדול מזה וכו׳ :ואני אומר אק כזה תיטה שהט אין סמדה אלא בלב כמו שהוא עצמו ז״ל כוסב בסמון באורן וכלשק מטלמא שכסבט בסמון ועיקר אלו ההלכוס בנזיקק פרס
הגוזל ומאטל ובמכוס פרק אלו הן הלוקין :ט יב ואינו עוכר בלאו זה וכו׳ עד עובר בג׳ לאדן .פ׳ הגחל ומאטל :יג כל הגוזל את הכירו שוה פרוטה וכו׳ עד אס נפש בעליו יקמ .בב״ק פרק הנחל
ומאטל (דף קי״ט) ובמציעא פרק המקבל (יף קי״א) :ואעס״ב אס לא היתה הגזלה קייטת עי סוף הסרק .פרק הגחל עצים (יף צ״י וצ״ה):
®"ב » הגולה שלא נשתנית אלא הד• היא בפות שהיתר ,אע״« שנתייאשו כו׳ עי לנעליה בעצמה .פרק מרובה (יף ס״ה וס״ו) ופרק הגוזל בסרא (יף קי״א) :ואם נשתנית ביד וכו׳ עד כשעס הגזלה.
פרה

משנה תורה <מהדורה חדשה>  -יא (נזיקין) משה בן מימון (רמב״ם) עמוד מס (59הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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נזיקין הלכות גזלה ואבדה פ״א

מגיד משנה

עח

מגיד משנה

ז הגוזל את חבירו בישוב וכו׳ .משנה סרק הגוזל ומאכיל (קיש :).גדול מזה והיכן מעשה גדול מנטילת החפץ אבל היה לו לומר מפני שהוא
מהורות וציונים
ה״ז .סוש״ע ס״ם ששו :ח הגוזל את חבירו והבליע לו וכו׳ .ברייתא שם סרק הגוזל ומאכיל חייב בתשלומין שהרי הוא כגזלן שחייב להשיב את הגזלה ולפיכך אינו
ה״ח .מור ורמ״א שם (היח ):והחלוק בין שהנוילן לכיס שיש בו מעות בין לכיס שאין בו מעות לוקה וגם זה חייב להשיב את החפץ לבעליו .הלך הרב המשיג לשיטתו
ם״נ ושו״ע ר״ס שנ״ה.
שכתב שאס אמר רוצה אני המוכר שהלוקח סטור אבל דעת רבינו ז״ל
עשוי למשמש עלח״מ " אוקמתא בתריית׳ שס בגט׳ ודבריו בפירושה כסי׳ הרב אלפסי ז״ל ועיקר:
שהאיסור אף ברצון המוכר הוא ועל
ט כל החומד וכו׳ .זה מבו לי■
--0״ 1מ״י:
כן כתב שאין בו מעשה לפי שנטילת
ה״ט־יכ .שו״ע שי׳ שנם
פ״ק
ואמריכן
במכילתא (ס׳ יתרו)
ס״י־יב ,סמ״ג ל״ח קנח.
ז הגוזל את חבירו בישוב והחזיר לו גזלתו החסן ברצון המוכר הוא נעשה אבל
דמציעא (ה ):מורי ואמר דמי קא
לא תחמד (פ׳ ימרו).
במדבר [ ]7הרשות ביד הנגזל אם רצה נוטל ההשתדלות אשר השתדל כדי לרצותו
שא״ב מעשה עפ״ז יהיבנא 1אמ׳ והא קעבר בלאו דלא
ואם לאו אומר לו איני נוטל אלא בישוב שמא הוא האיסור ונגמר בשעת המקח
מגננה ה״ג וש״נ .ל״ת תחמוד .אלמא שהקונה נדמים כל זמן
ובהשתדלות לא היה מעשה ולכן לא
כסף (ר״פ עקב) והוב׳ שלא היה כדעת המוכר למכור וזה
פ״ח מע״ו ה״ז.
תאנם ממני כאן והרי היא ברשות הגזלן נתן טעם לסי שהוא חייב להחזיר החסן
הרב
לקחו שהפציר בו כמו
עד שיקה ונה״י שחשב
עבר משוס לא תחמוד?\.כתב עליו־ ובאחריותו עד שיחזירנה לו בישוב וכן בדמי שכיון שברצון המוכר נעשה אין כאן
בלבו עי׳ זוהר ומתחנן
חיוב השבה .זהו הנראה מדברי הרב
דף רס״א ע״א
לש״ע)( .בן-אריה הר״א ז״ל ולא אמר רוצה אני .דעת הגזלה :
ח הגוזל את הבירו והבליע לו ז״ל .ומ״מ שיטת הר״א ז״ל נכונה
הרב [ר״א] ז״ל מפני שאס אמר
יותר:
השגה א׳ ,ס״ל כתום׳ רוצה אני מקחו קיים ולא גרע מתלוהו בחשבון יצא ,ואם החזיר לכיסו שיש בו מעות
סנהד׳ נה( :מיס חיים).
י כל המתאוה וכו׳ .מבואר במכילתא
השגה ב׳ ,הל״ל מפני וזבין דאסיקנא פ׳ חזקת הבתים (מח ).יצא שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה והרי
(שם) לחייב על התאוה בפני עצמה
נ״כ מינוך מ׳ ל״ח ועמנ״ח .דזביניה זביני וכדאיתא פרק י׳
מנה המעות שהחזיר לו בכלל מעותיו ומנין ועל החימוד בפני עצמו .ונ״ל שדעת
מהלכות מכירה (ה״א) וכיון שכן אין
במ״מ ,אעל״מ ענ״ע
שלא מדעת פוטר .ואם החזיר לבים שאין בו הר״א ז״ל שחיוב התאוה זו היא
ז״ל אלא
בו לאו .ולא כן דעת
מלוה רפ״ג וש״נ.
שיתאוה לקנות בדמים שלא ברצון
בהגמ״י ,לעדות אלא מחקו סייס אע״פ שעבר! ואע״ג דאמר'
דיעו
שיו
עד
הגזלה
ריות
באח
וחייב
יצא
לא
כלום
מד״ם שו״ע שם ס״נו,
הבעלים:
רבא בתמורה וס
(ד ):כל נמילתא דאמר
מדום פ״י ה״ד עכ״מ
*כל החומד עבדו ”יא התאדה מביאה לידי חימוד
למשה .רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני שהחזיר לכיס פלוני
ולמ״מ שם ונהלכה
וכו׳ .שם במכילתא * וכבר ביאר
שם (בסופו) בדמים מידי והאי דלקי דעבר אהורמנא דמלכא ,או אמתו או ביתו וכליו של
הר״ם ז״ל דינין אלו בספר המצות
השגת הראב״ד
נ״ד רא״ס (והסמ״ג הרי הוא כעין גוזל צמר ועשה ממנו
הניאו) והשמ״ג עצמו כ׳ בגד שאינו משלם אלא כשעת הגזלה חבירו או כל דבר שאפשר
ה״ט .כל החומד עבדו
במצות ר״ס ורס״א (רש״ה רס״ו)
דנדמיס ליכא לא מחמוד.
והביא הברייתות הנאמרות על זה:
או אמתו וכו׳ אע״ם
ה׳* .המתאוה כו׳ אשתו וקנה הדבר בשינוי כדאיתא התם (ו ).לו שיקנהו ממנו והכביד עליו
שנתן לו דמים יקרים.
ואין לוקין
גם החומד אשתו עובר אף כאן קנה בדמים:
ברעים והפציר בו עד שלקחו
* הוכא נשה״ע ,וכ״ה כמכילתא דרשנ״י,
א״א ולא אמר רוצה אני.
נלא מחמוד כדג׳ קרא
על לאו זה שאין בו מעשה .כתב
(סמ״ע ונ״ח ומנ״ח הר״א ז״ל א״א לא ראיתי דבר מימה ממנו [ה] אף על פי שנתן לו
וכן הגיה הגר״א נמכילמא דר׳ ישמעאל.
מל״ח ,וכ' מעם למה לא
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כ׳ אשתו נה״ע) .ומעין
החכמה ומער״ק כ׳ דלא
מחמוד דכמיב באשה היינו
תאוה דל״ש לקיחה גנה.
לסרטי
מקו״צ
ועיין
המצוות .שהשב בלבו
בשה״ע סיי כן המכיל׳
שהביא לחלק נין תאוה
לחימיד ),וכ״ה במכדרשב"׳
תאוה האומר לויי כו׳
בכושי!
הכובש
ממדה
ל«סל;.ןהיאך יקנה שיין
גסבחשמו שיגרום שיגרשנצ!
(פרשת
(םמ״ע) .שב׳
ואתחנן)

שנויי נוסחאות
ה״ט .והכביד כ״ה ברוב
כמ״י וברוב הדפוסים .בקצת
כח״י ונו״ו והכביר.
שם .עד שיקח החפץ.
כס״י
וקצת
נסור

שיקנה.
נטור
שאפשר.
ה״יי.
שאי
אחד
ובכת"׳
^אפשר וענ״ח ופרישה.
מלגט׳* (אויריהך רא״ם"
כ״ה נכמה״י ובד׳ קוש׳.
ריב״ם
דסוסין
נשאר
וטש״ה.

הגר״א

השגת הראכ״ד
ואין לוקין על לאו זה שאין בו מעשה.
א״א לא ראימי דנר ממה גדול מזה והיכן

מעשה גדול מנטילס החפץ

אבל היה לו

לומר מפני שהוא חייג נמשלומין שהרי הוא
כגזלן שחייב להשיכ אח הגזלה ולפיכן אינו
לוקה וגם זה חייב להשיג אח החסן לנעליו.

דמים רבים הרי זה עובר בלא תעשה שג׳
לא תחמד" .ואין לוקין על לאו זה מפני שאין בו מעשה .ואינו עובר בלאו זה
עד שיקה החפץ שחמד .כענין שנ׳ לא תהמד כסף וזהב עליהם ולקחת לך חימוד
י כל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו וכל כיוצא
שיש בו מעשה :
בהן משאר דברים שאפשר לו לקנותן ממנו כיון שחשב בלבו היאך יקנה דבר זה
ונפתה לבו בדבר עבר בלא תעשה שנ׳ לא תתאוה ואין תאוה אלא בלב בלבד :
יא התאוה מביאה לידי חימוד וההימוד מביא לידי גזל .שאם לא רצו הבעלים
לחם משנה

ז הגוזל את חבירו בישוב וכו׳ .קשה לי דלמה לא הזכיר רבינו ז״ל
לא כאן ולא בהלכות שאלה וסקדון ולא בהל׳ מלוה מה שאמרו
במשנה (קיח ).על מנת לצאת במדבר יחזיר לו במדבר ופירשו בגמרא
דאע״ג דאמר ליה [ליהוי] האי סקדון גבך דאנא למדבר נסיקנא וכו׳:
<ט כל החומד וכו^) מה שקשה בלשון הרב המגיד כתבתי בהלכות
מכירה סרק עשירי (ה״א)[ :ובהל׳ ננורוח ס״ו ס״ח ובאורך כאישוס רפ״ד]

י כל המתאוה כו׳ .אע״ג דבאשתו לא כתיב לאו דלא תתאוה אלא
לא מחמוד וכו׳ הא כתיב וכל אשר וכו׳ והכל בכלל ,ובספר המצות
(ל״ת קנח ,והגיאו הגמ״י לק׳ הי״ב) כתב ולא יתכן לומר כן כי כן כתוב
בדברות לא תחמוד אשת וכו׳ ולא ממאוה וכו׳ ולפי דבריו החמיר בבית
יותר מבאשת איש .נראה מדבריו שלא היה לו בספרי רכינו ז״ל כל
(החומד) [הממאוה] ביתו ואשתו וכו׳ ,דא״כ היה לו להקשות דאיך עובר
באשתו בלא תתאוה .אבל אני תירצתי הכל לדעתו דהוי בכלל כל אשר לרעך:

משנה למלך
פ״א( ט כל החומץ) עבדו או אמתו או ביתו כו׳ ה׳׳ז עובר בל״ת
שנאמר לא תחמוד .מבואר במכילתא כמ״ש ה״ה .וז״ל
מהרש״ך ח״ב סי׳ קמ״ט מ״מ אין מקום להכחיש שהדין נותן שקונה
המולק״י להוציא את היהודי המחזיק מחזקתו נקרא רשע דהא אפילו
המהפך אחרי החררה לקנותה אע״ג דאכמי לא מסא לידיה ולא קנאה
ובא אחר ונטלה נקרא רשע (קדושין נע ).כ״ש בקונה מולק״י מהבית

שישראל חבירו מחזיק בה ומטא לידיה וזכה בה כמה ימים דודתי נקרא
רשע ועובר על לאו דלא מחמוד בית רעך אף אם יפרע לו דמי שויון
חזקתו כו׳ יע״ש .ויש לפקפק בהוראה זו כי לא מצינו שיקרא רשע במי
ששכר בית ובא אחר ולקחה ודוק:
(א״ה כתב הרב המגיד ואע״ג דאמר רבא בתמורה כל מלתא וכו׳.
ועיין במ״ש הרב המחבר ס״ח מהל׳ מלוה ולוה דין א׳ [פד״ה מי]):

הגהות מיימוניות
[ד] דין סקדון ואבידה בדין זה בהלכות פקדון סס״ז ,ודין מלוה
[ה] וכן פירש רא״ס (ם״י השלם
בהלכות מלוה ש״ס י״ג ע״כ:

סי׳ קטס והיינו חמסן ואע״ג דלא פסלינן ליה לעדות אלא מדברי
סופרים כדאיתא ס׳ זה בורר (כה ):היינו טעמא שאינו סבור לעבור

ה״ז1 .בלח״מ ,קשה כו׳].
הרמנ״ם מפרש נסירש״י
וכן הרי״ף לכן השמיטוהו
מנדל עוז
דמילתא דסשיטא היא וגי׳
הלכוח גדולוס [ד״צ ע״א]
ז־ח .הגוזל אס חנירו כישוב כו׳ עד לכיש פלוני .ס׳ הגוזל ומאכיל:
נשפר המצומ שמינר ר״ע ז״ל (ל״ת רמו) ולשון מכילסא לא ממאוה* נית רעך
והכי קא״ל אי כו׳ וע"!
ולהלן הוא אומר לא מחמוד לחייג על המאוה כפני עצמה ועל החמוד כפני עצמה
כתב הראנ״ד ז״ל
ט .כל החומד ענדו וכו׳ עד שנאמר לא מחמוד:
נשפר המאור[ .והסוש״ע
ושם נאמר מניין שאם המאוה סופו לחמוד מ״ל ולא מתאוה ולא מממוד מניין שאם
ואגי אומר עיקר הלנה זו סרק הגוזל
ולא אמר רוצה אני מנ״ל:
שהניאוהו נהל׳ פקיון]
ממד שוסו לגזול מ״ל ולא ממאוה שמכו לשדום* ע״כ .ואח״ב ביאר ענק החמוד
ומאכיל* ואנחנו לא קבלנו שיועיל מלח רוצה אני אלא לגני הא דאמריגן
כפי׳ הרא״ש מש״ש אי
ואין לוקין על לאו זה שאין נו מעשה :
והמאוה נמו שביאר בכאן אום נאום :
פרק חזקת הנחים מלוהו וזכי! זניני !כיני דאגג אונסא גמר ומקני ואימ׳
בעינא כו׳ הוא וכרי הגמ׳
כתב הראנ״ד ז״ל לא ראימי מימה גדול מזה והיכן מעשה גדול מנטילם החפץ
זוזי אנשוה ער שיאמר רוצה אני אכל לאסוקי מלאו דלא מחמוד לא קבלנו
כאלו פי׳ כו׳:
אנל מיה לו לומר מפני שהוא חייב במשלומין שהרי הוא כגזלן שמ״ג להשיב אם
אנחנו ,אבל אם הוא קינל היה די לנו שנקבל מפיו אלא שאני רואה גני
(רצ״ג סק״ד).
הגזלה ולפיכך אינו לוקה וגם זה חייב להשיב המפז לבעליו עכ״ל :ואני אומר
סוגיין דחשיד אממונא אי משיי אשנועמא דקא מחמה מלמודא אלא הא דאמר רב
ה״ה .במ״מ (כסופו)
ועיקר[ .דביש נו ממוח
אין נזה מימה שהרי אין חמדה אלא כלב כמו שהוא עצמו ז״ל כומב בסמוד באורך
הונא משניעין אומו שנועה שאינה ברשותו נימא מגו דחשיד אעמוגא חשיד אשבועסא
יצא דמסממא יודע מנין
וכלשון מכילמא שכמנמי בהמון ,ועיקר אלו ההלכות נפיקין ס׳ הגוזל ומאכיל**
ומשני המם נמי מורי ואמר דמי קא יהיבנא ואמר ליה רב אתא מדסמי לרבינא והא
וטור
ולרש"׳
המעות
ט־יב .ואינו עוכר נלאו זה ונו׳ עד ועובר
ונמנום פ׳ אלו הן הלוקין (טז:).
קא ענר נלאו דלא מחמוד א״ל לא מחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו ע״כ אלמא
מסתמא לא ידע והשו״ע
אע״ג דיהיב דמי ענר נלאו דלא מחמוד וכלשון ר״ע .שוב מצאמי ניאור דעסו
פסק נרש״י] אנל הרשב״א
* צ״ל לא תחמוד כו׳ ולהלן הוא אומר לא תתאוה לחייב ונו׳ סוסו לגזול
ממ״ש
כהרי״ף
הכריע
* ל״ע.
** ל״מ.
מ״ל וחמדו שדות וגזלו ע״כ (הר״י נג׳אר בפי׳ למכילמא).
מ״ש
ב׳
כ״א
נ3״מ
מעות כדר׳ יצחק נו׳ .ובאין נו כלום נמי סליגי רש״י והרי״ף לכאורה אבל ליחא דרי״ף מס׳ שהגזלן החזיר הגניכה לניס שלו ונזה ל״ע רש״י דרש״י מפרש שהבליע לו נמעוסיו והכעלע_£מצב_1פבב1טמ
 1ה״ט .עבדו או
ובזה מודה הרי״ף שהרי עשוי למשמש נשכיל המעוס שהחזיר ולכן כ׳ המחבר ב׳ הסי׳ על הא דליח ליה ששניהם אמת לסרש״י( :מר״ם שנ״ה ,ע״ש ועיין הגר״א לס״ד מגניבה).
ה״ט־יג .כל נו׳ התאדה כו׳ הא למדת כו׳ .במכילמא
אע״ם שנתן כו׳[ .ע׳ הגר״א רפ״י ממכירה]:
רכר“או כל כוי .מכילמא לא מחמוד כלל כו׳ וכשהוא כו׳ ע״ש( :שנ״ט ס״ק יד).
! והכיאה הרמב״ס נשמ״ק שלו לא מחמוד יכול אפי׳ מימד כדצור מ״ל לא מחמוד כסף וזהב מהלהלן עד שיעשה מעשה אף כאן עד שיעשה מעשה נאמר כאן לא מחמוד ולהלן הוא אומר ולא ממאוה לחייב
/על המאוה נפ״ע ועל החמוד בפ״ע מנין שאס התאום שסוסו לחמוד שנאמר לא מתאוה ולא מחמוד ומנין שאס חמד שסוסו לאנוס ולגזול מ״ל וחמדו שדוס וגזלו ע״ש( :שנ״ט מ״ק יג).

מגיד משנה

נזיקין הלכות גזלה ואבדה פ״א

יג בל הגוזל את חבירו וכד .מימרא פרק
ואעפ״ב אם לא היתה הגזלה ונו׳ .ברייתא
ומ״ש ובא מאליו אפשר שרמז למה שכתבו קצת המפרשים ז״ל שלא
אמרו אלא במי שנתעורר לעשות החשובה מאליו שלא על יד הכרח
בית דין וזהו שבכל התלמוד אחר
תקנה זו היו דנין דיני גזלות לרשעים
שלא היו עושין תשובה מאליהן .ויש למכור אע״פ שהרבה להם בדמים והפציר ברעים
אומרים שאם אתה אומר כן הכל יבא לידי גזל שנ׳ וחמדו בתים וגזלו .ואם עמדו
יערימו ויעשו כן כדי שלא יקבלו מהם הבעלים בפניו להציל ממונם או מנעוהו לגזול
ויפטרו ועל כן פירשו שהתקנה ההיא
לא נמשכה אלא לדורו של רבי שתקנה יבא לידי שפיכות דמים .צא ולמד ממעשה אחאב
יב הא למדת שהמתאוה עובר בלאו
וזהו שאחריו היו דנין דני גזלות .ונבות:
ולי נראה שאע״פ שאמרו המקבל אין
רוח חכמים נוחה הימנו אם רוצה אחד והקונה דבר שהתאוה בהפצר שהפציר
לקבל ולכוף את הגזלן בב״ד הס נזקקין בבעלים או בבקשה מהן עובר בשני [ו] לאוין
ודע כי לכל הדעות שלשה דינין
לו.
הגוזל בחרא (קיט:).
סרק הגוזל עצים (צד.):

מגיד משנה

3

:ם
מקירות •צי*;ים

היו בדבר .גזלה קיימת מחזירה ומקבלה הימנו .גזלה קיימת אבל יש
בחזרתה הוצאה כגון קורה 'שבנאה בבירה מחזיר הדמים וגומלין ממנו
אבל לא גוף הדבר .אין גזלה קיימת אפילו דמים אין מקבלין ממנו
לכתחלה .וכולן נתבארו בדברי הרב ז״ל ומבוארים שם בגמרא:

הי״א .ממעשה
(מל״א כא: .
הי״ב .בג׳ לאיי• :׳•
מפו׳ הרא׳־פ כל :צ־ה
סי' א' והו' נכיר כ־
שע״א
כגגינה
ועפ״ז
הי ״א :
הי׳ .7סמ״ג עשי :־.
שו״ע פס ה״ג .כא 
נוטל י" :כ בכוכב : :
פי״א מ שכירות רק־׳ב .שג
(מפלי א י .)5אם לא
היתה בו׳ שו׳־נ ־■:׳
שש״ו .לעשות תש־בה
עפ״ב
ה״ט
מתשובה
שאינו נמחל עד פ־רד־
וירצהו .ובא פאלי* עד
מל״מ מלוה ס״ד ה׳־ד
ואפשר שסמך פס עכ־כ
כאן .לפון אין רוח פה
ה״ה ומכירה פ״ז ה׳ ר.
ונחלות פ״ו הי״א ,ואיכ”׳ב
פכ״א הי״א (אי; וכת
חכמים)  ,ול׳ רוח חככ׳־כ
נוחה בפמיסה פ״ע הכ״-ר
וחובל פ״ה ה״•:
במ״ט (ד״ה ומ״פ :נא,
שכתבו קצת נו׳ וי״א
רפב״א .שם (סוף כ״א;
נזקקין לו עפל״ב כ:
סד״ה נשב העור.
שם ,וכולן נתבארו ב׳
וינין הראשונים לעיל ה״ה:
ה״א־מ .פו״ע כי׳ פה״ב
פ״א־פ :
ה״א־ג .סמ״ג עש׳
אע״פ שנתייאשי לקי
פ״ה ה״ב ,וגרבה כ־ ד
הי״ב והפ״ז־י״ז .שמד .נו׳
התרת עדות פע״ז ה־״ב.
בשתגית נו׳ קבה עלת־-׳־כ
ברכות ככ״א.
במ״מ ,פפרד־ש פרק
הגוזל עצים נאה״ג צ*ן
לממני׳ וגה׳ צ״ג נ׳ ’ל  
א׳ וב׳• וכ׳ הלכה :הכה
וממש״ש ובנשתנית העלה
דמים מכלל דבלא נפתרה
חוזרת נעימה.
הלכה
(לא)
בלח״ס.
לספה המתיק בלי כלה לא
וע״ש שהאריך בכל כי׳ פ
הלח״ע ובמכמעף.
שם ,י״ל דשאבי תתם
נו׳ עמל״ת פכ״ד ההל־כ
ה״ז ד״ה ודע פכ״ש
(הלכה למשה;־.
•נ
מי
רי״ל
שם,
במלחמות ;שעה״ע ,־הלכה
למפה׳.:
א־־אב

פ״ב א הגזילה שלא נשתנית
וכו׳ .זה מפורש סרק הגוזל
עצים.
ומ״ש אע״פ שמת הגזלן
והרי היא ביד בנו נתבאר סרק הגוזל
ומאכיל (ק*& ):דקי״ל כרבא וכר׳
אושעיא דלא אמרינן רשות יורש
כרשות לוקח דמי וכן כתוב בהלכות:
ואם נשתנית וכו׳ .משנה סרק הגוזל
עצים (צג ):ונפרק זה (ה״י־יד) יתבאר
איזה דבר יקרא שינוי:

__________ ____________ לבר נאמר לא תהמד ולא תתאוה .ואם גזל עבר
יג כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה כאילו נוטל נשמתו ממנו שנ ,כן ארחות כל בוצע
בשלשה לאוין:
בצע את נפש בעליו יקה .ואעפ״ב אם לא היתה הגזלה קיימת ורצה הגזלן [ז] לעשות תשובה ובא מאליו והחזיר
דמי הגזלה ,תקנת חכמים היא שאין מקבלין ממנו אלא עוזרין אותו ומוחלין לו כדי לקרב הדרך הישרה על
השבים .וכל המקבל ממנו דמי הגזלה אין רוח חכמים נוחה הימנו:

V

פרק שני
שלא נשתנית אלא הרי היא במות שהיתה אע״פ שנתיאשו הבעלים ממנה ואע״פ שמת הגזלן
והרי היא ביד בניו הרי זו חוזרת לבעליה [א] בעצמה .ואם נשתנית ביד הגזלן אע״פ שעדיין לא
לחם משנה
יג ואעפ״י כן אם לא היתד ,וכו׳ .לתירוץ הרב המגיד ז״ל שתית
דאין בזה רוח חכמים נוחה הימנו אבל אם רוצה לכוף את הגזלן
נזקקין לו ,קשה תרתי ,חדא דמה הקשו בגמרא מהני ברייחות דחייבין
להחזיר לברייתא דאין רוח חכמים נוחה הימנו הא אע״ג דאין רוח
חכמים נוחה הימנו מ״מ אס רצה בדין שיחזרו לו מחזירין .ועוד אמאי
לא הקשה ממתניתין דמשלם כשעת הגזלה .בשלמא לב׳ תירוצים אחרים
כנר תירצו התום׳ ז״ל הקושיות ע״ש אבל לה״ה קשה .ושמא י״ל
דמחזירין וחייבין להחזיר משמע מאליהן ולא שאס רוצה לכוף את
הגזלן הרשות בידו אבל מתניתין דמשלס כשעת הגזלה אפשר לתרצה
דזה רוצה לכוף את הגזלן ולהכי לא פריך מינה .וזה דוחק:
פ״ב א אע״ס שנתייאשו הבעלים ממנה וכו׳ .כאן נראה דיאוש
לא קני ,וקשה'דאיהו ז״ל ספק בסרק כ״ד מהלכות כלים (ה״ז)
גזל משכב ודרס עליו בלא נגיעה טהור אבל אם נתייאשו הבעלים טמא
גנב משכב וישב עליו טמא שחזקתו שנתייאשו הבעלים וכו׳ .משמע
דיאוש קני ,דאל״כ אפילו נתייאשו אינו טמא ,דהא דאוקימנא בסרק
מרובה (שי ):הא דמשכבו ולא הגזול בגזל משכב דחבריה הוי למר
כדאית ליה ולמר כדאית ליה למ״ד יאוש לא קני הוי לאחר יאוש ולמ״ד
קני הוי קודם יאוש .ואם נאמר שמ״ש רבינו גזל משכב הוא כדסירשו
התוספות ז״ל שגזל עורות של בעל הבית ,זה אינו סובל לשונו שהרי
■^כתב סם) לפיכך גנב שגנב עור ,משמע דעד השתא בגזל משכב
וי״ל דשאני התם דגלי קרא דדוקא קודם יאוש ולא לאחר יאוש
איירי.
משוס דאמרו שם בברייתא הובאה בדברי התוססות יכול שאני מוציא

A

אף הגנב ת״ל טמא ומה ראית לרבות את זה ולהוציא את זה אחר
שריבה הכתוב ומיעט מרבה אני את אלו שנתייאשו וכו׳ .וכי תימא
נגמור מיניה בעלמא דיאוש (לא) קני ,י״ל דשאני התם דהוי גזרת הכתוב
כדכמבו המוס׳ דמה שאין מטמא משכב של חבירו הוא דבר שאין לו
ומיהו קשה דבסרק הגוזל ומאכיל
טעם ולכך אין ללמוד ממנו.
(?יד ).אמרו גבי נמלו מוכסין את חמורו תנא אס נטל מחזיר לבעלים
הראשונים וכו׳ איכא דאמרי אס בא להחזיר יחזיר לבעלים הראשונים
מאי טעמא סבר יאוש כדי קני מיהו אי אמר אי אסשי בממון שאינו שלי
מחזיר לנעלים הראשונים ע״כ .משמע דאי אמרינן יאוש לא קני מחזיר
לבעלים הראשונים ,ואע״ג דאיכא כאן שינוי רשות כבר כתבו המוס׳
בס׳ מרובה עלה ם״ז בדבור אמר עולא דלא חשיב ליה שינוי רשות
משוס דעל כרתו נוחנין לו ,א״כ מתניתין דקסברה דהוי שלו אית לה
דיאוש קני וכאיכא דאמרי ,ורבינו ז״ל לקמן בהל׳ גזלה פ״ה ס״י) פשק
כאיכא דאמרי שכמב שם שאס הוא ומיק ומחמיר על עצמו מחזיר
לבעלים הראשונים משמע דאית ליה שם דיאוש קני הסך מה שפסק
וי״ל דרכינו ז״ל מפרש דמנא אם נטל מחזיר לבעלים הראשונים
כאן.
לא פליגא אמתניתין כדכמב שם רש״י ז״ל ,דדוחק הוא זה ,ועוד
דמחני׳ אחיא כמ״ד יאוש קני דהוי דלא כהלכמא אלא סברה כמתניתין
וסעמא דקני דהוי יאוש ושינוי רשות ומשנתנו איירי מדינא דהוי שנו ח:
כאן שינוי רשות וברייתא דמחזיר איירי במדת חסידים משוס דבאיפורא
אמא לידיה ואיכא דאמרי סברי דאפילו מדת חסידים אינו אלא אס הוא
מרצונו אמר אי אפשי בממון שאינו שלי כלומר דאפילו מדת חסידים

משנה למלך

פ״ב

א ואע״פ שמת הגזלן והרי היא ביד בניו כר׳ .זו היא שאמרו רשות יורש לאו כרשות לוקח .ועיין במ״ש הרב המחבר בתשובה
פכ״א מהל׳ מלוה ולוה [ה״א ד״ה עוד אחרת] יע״ש:

vrrjin׳'’■־

X

נכדדכ־

ד״ע

ה—כה;

שי* ;שישה ב■־ .-בשש
כ״ה בגשמי וב-׳בשיי
{ובמדע? -יבבה" רק
י
 *S3א" ש־עה
;המרשה ב ב; ■ב״ה

הגהות מיימוגיות
בלאו דלא תחמוד אלא בלא דמים כדאמרינן פ״ק דב״מ (ה ):לא תחמוד
לאינשי בלא דמי משמע להו ,פירוש להו משמע אבל לפי האמת עיקר
[ו] בפ״ה (שם) כתב
לא תחמוד בדמים ס״ה (ל״ת קנח) ע״כ:
:לא יתכן כדבריו דא״כ החמיר באיסור התאוה מבאשת איש אלא לא
תתאוה ולא תחמוד הכל אחד וכן תרגם אונקלוס לא תתאוה לא תירוג
כמו ונחמד למראה (בראשים נ) דמתרגמינן דמרגג למיחזי וכן פירש
[ז] הגוזל קמא (צי.):
רש״י (פ׳ ואתחנן) ע״כ .וכן רא״ם (יראים שם):
ועיין בהלכות הלואה פרק רביעי (ה״ה ושהי״ג):

;א] כרב יוסף לגבי רבה דאמר יאוש
:":ריס כרב יוסף באותה סברא כדמוכח נמי פלוגתייהו בהמוכר לפני
קונה ס״ק סו ).דר״ב ורב ששח

יאוש (שם סס ).וכן ר׳ יוחנן סובר כן כדמוכח בהא דאיתביה לר״ל גבי
גנב והקדיש (שם) וכן רבא ועולא אומ׳ כן .והא דאב׳ בהגתל בתרא
(קיד ).גבי סלוגתא דר״ש ורבנן מחלוקת בפתה אבל בי־־ע .פירוש
שידוע שנתייאש ,דברי הכל יאוש קנה ,פר״י שאק אומר שיקנה ביאוש
לבדו אלא אס יש שם שינוי השם דמתחילה היו נקראין עורות ועתה
נקרא כסוי או שום דבר שחישב עליו אבל שינוי השם לבדו אין מועיל
אא״כ יש שם יאוש .וכן פסקו כל רבותינו ודלא כרב האיי גאה שפשר
בס׳ מקח וממכר סרק ל״ב שהגזלן קונה ביאוש בעדם ושוחר ':רנות
ממנו מה שגזל וסמך על הא דהגוזל בתרא 1שם) נטלו מוכסים חמור•
כו׳ .וכתב ב&ביאסף דוקא גזלן דבאיפורא אתא לידיה אבל באבדה
קונה ביאוש כדלקמן

פי״5

ס״ז־י>

ע״כ:

מגדל עוז
יג .בל הגוזל את חבירו שוה פרוטה ונו׳.
ככלכה לאוין .פ׳ הגוזל ומאכיל * :
צד את נפש בעליו יקח .ב״ק פרק הגוזל ומאכיל ונמציעא פרק המקבל (סיב:).
־אף על פי כן אס לא היתה הגזלה קיימת עד סוף הפרק .פרק הגוזל עצים:
" נ'" מ.

ע״מ א .הגזלה פלא שמנית אלא הרי היא כמות פהיתה אע״פ פנת״אפו נו׳
ואם נשתנית ביי :כ:׳ עד
עד בעצמה .פרק מרובה ופרק הגוזל נמרא:
כפעת הגזלה .פרק הגוזל (בתרא) [עצים] ופ״ק וממורה (ו׳:).

ער* •י״ט היער כ*כ
« .~5eכרכיב־ בבת־.
־עי׳ פי ה— ב־׳כ-דה —
הל״קועיש.

רב",׳*
דא  
־בא
'"'׳.7
ה ־ד נ כ כ׳ די־ ■ה ::ד
•לא נ׳ גזל :מפורה־כ •:׳■
כה כוך;
[כהכוכיע;:

עי־.::

דדי׳* .הגזילד ,כ־ .כי:
ר״ה פ״ה ס׳־א ה״ה,.
אע״פ כ" .ד־כ פה־צ :
יאזנ׳־־פ נ:׳ .פה כי־:
ואם כ:׳ .זכה; ;":כ
כ״ה .־ (פכב כבד־־

רמח

ספר המפתח

גזלה ואבדה פ״א ה׳׳כ—פ׳׳כ ה״ב

J

שם :וי״ל בדוחק ובר.
ק׳ ממלכים פ״ט הל ,י דהשיעורים
נתנו רק לישראל.

נמנות השבת גזלה אץ פאן.
הא דאינו לוקה אף שביטל מצות
השבה.

אבני מר יו״ד ח״א סי׳ קס״א אוש יג.

אנהא״ז בהל׳ א׳ ד״ה ונראה.

בתוס׳ חולין לג .כ׳ ראם לישראל
אסור משום ח״ש לא מיקרי דלישראל
שרי.

כמ׳׳מ :בא לקיים מצות.
משמע דקיים השבה אך לא כתיקונה.
יש״ש ב״ק פ״ס סמ״ב.

שו״מ שניינא ח״ג סי׳ מה ד״ה והנראה.

לח״מ :למה לא הזכיר מלת אע׳׳פ.
ישוב הקושיא.

ג) אי זהו גוזל וכר ואכל פירותיה.
נקט מטלטלין ואף דגם בקרקע
עובר( .גניבה פ״ז הל׳ יא.).

מרכה״מ מ״ב.

ספרי דבי רב ח״נ פי״ג ד״ה נרם (רמח־ב).

ק״ס ; מזון יחזקאל ב״ק פ״י הי״ד.

מ׳׳מ :לפי דעת הרב וכר.
ישוב דעתו ומקורו מהסוגיא.
פי׳ הגרי״ס לרס״ג ח״ב ל״ש נ (נ־ב ,ג ,ד).

שם :לא נתחוור לי.
ישוב הקושיא.
דרשה סי׳ שנס אוס  ; nחכ׳׳ 5סי׳ בו;
ממק החכמה לב־א (דפוס לגוב מס־א אוס
פס); פנים מאירוח מ״א סי׳ נו מ; בי״צ
חו״מ סוף סוגיא דהאובל מרומס חמן אוס
יא; העמק שאלה ש׳ י אוח ס; ממק הנצי״ב
ח״א עמ׳ יא ,וח״ב עמ׳ ח ורמו; מנחש
ברוך סי׳ מ ענף ג; ועיין רע״א.

ד) והוא תובעו.
כן משמע בכתובות
מלוגא.

ז) הרשות ביד הנגזל.
אם הוא מה״ת.
אי הוי כמלוה או כפקדון שלא ניתן
ליתבע בכ״מ.
גידולי שרומה ריש שער ל.

וכן כדמי הגזילה.
ביאור החידוש בזד-
חזון יחזקאל שס.

לח׳׳מ :קשה לי וכר.
ישוב הקושיא.
מרכה״מ ח״ב; מעשה רקח.

ח) ומנין שלא מדעת פוטר.
ביאור כוונתו.
מעשה רקח.

פה.

גבי

אבני מר יו״ד מ״א סי׳ קסו אוש ס.

ט) כל החומד וכר עד שלקחו.
אי עובר בפחות מש״פ.

מפני שהוא אלם.
לאו דוקא וה״ה בטענת שקר.

מנ״ח מ׳ לח (ס־ג) ,וע״ש (נס־ב) למה
השמיס אשמו (עי׳ סקו״צ בפרסי המצוש).

חוס המשולש מהגר״ח סי׳ ק ד״ה ולכאורה
(מד־א).

אע׳׳פ שבתן לו דמים רבים ,וכראכ״ד.
בקושית התום׳ ב״מ ה :ד״ה בלא.

וע״ז נאמר לא תעשוק.
קשה למה לא נילף מזה כפיה לפריעת
חוב.

לח״מ עדוס ס״י ה״ד; נחלש דוד לשוס׳
הנ״ל.

מנ״ח מ׳ רכח; הובן שיעורים כשובוש אוש
שיב; קהלוש יעקב סנהדרין ש׳ א (וע״ש
ל״ל שליחושייהו בהלואוש סיפוק ליה לאפרושי
מלאו).

ה) ולא יפסיד המין ובן כל פיו״ב.
משמע דבהפסד מועט חייב לסתור
ולהחזיר.
חס״ד ב״ק ס״י ד״ה הגוזל אש המריש.

אבל אחר ההג וכר מחזיר וכר.
קשה מסוגית סוכה.
שס״א סוכה ל״א ד״ה ממאי.

ולא נשתנית ולא כנאה כמים.
דגם בנאה בטיט חשיב שינוי.
דברי מלכיאל ח״ד סי׳ קלח ד״ה והא דאישא.

ו) אע״פ שעבר.
מוכח דגם פחות משו״ם בלאו.
מעשה רקח; ועי׳ כנה״ג סי׳ שעו; ועי׳ מש׳׳נ
לעיל ה״ב.

אינו כתורת השב גזילה.
צ״ע מסנהדרין גז—נט דהטעם משום
מחילה.
מנ״ח מ׳ קל (יד־א) ,ורנ״ח (סח־נ); ועי׳
מחנ״א גזילה סו״ס א.

ולא כתב אינו חייב להחזיר.
הלכה למשה פ״ז הי״א; וע״ש בס׳ המפמח.

בן נח חייב להשיב כדאיתא בע״ז
עב.
ערול״נ סנהדרין נס .ד״ה והרי.

גזלה אין כאן כר .וכמ׳׳מ וב״מ.
ביאור שיטהו וישוב קו׳ הכ״מ.
ב״ה ודרישה ר׳־ס שס; מעשה רקח.

לכן לא מחני מכירה ע״מ להחזיר
(חלקת יואב)יו״ד סי׳ כג ד״ה ובדרך.

ה״ז עוכר כלא תעשה וכר.
צ״ע מעדות פ״י ה״ד דהחמסנין
פסולים מדבריהם.
למ״מ שס; עצמות יוסף
בקו״א סי׳ כח סעיף א
ערול״נ סנהדרין כ״ה ב׳
שדי חמד כללים ל כלל
המהרש״ל לסמ״ג לאו קנח.

קידושין; המקנה
ד״ה או בחמס;
נמוד״ה מעיקרא;
קל; ועי׳ ביאורי

שם :מפני שהוא חייב כתשלוסין.
צ״ע דאין בלאו זה גילוי קרא לכך.
שעה״מ חומ״צ ס״א ה״ג ד״ה אך (לה־ד);
ועי׳ שהם וישפה ; אחיעזר מ״א סי׳ כא אוש ב.

רבינו מודה לטעם זה היכא דלא
מכר לו ,וכאן מיירי כשהועיל הקנין,
ועי׳ מ״מ.
אנהא״ז.

מ״מ ד״ה כל :מפני שאם אמר רוצה
אני מקחו קיים.
יישוב סתירת דברי המ״מ אישות
רפ״ד ,עלח״מ שם ומכירה רפ״י.
מהרש״ך ח״א עמ׳ קיב; עצמוש יוסף קידושין
הב-ג״ה ובדין האיש שאנסוהו; הלכה למשה;
ר^ה׳׳» רס״י רה; ועי׳ יד המלך; חמ״ס

נ״5־־® ;•.ועיין צ״ס אישוש שם ,ואבי מזח
כאן ,ואישוש רס״ד.

הגמי״י אות ו :דא״כ החמיר באיפור
וכר.
ישוב קושייתו.
ב״ח סי׳ שנס; מעשה רקח.

יג) ובא מאליו והחזיר ובר.
מו״מ במש״כ והחזיר.
מי׳ הרי״מ נ״ב עמ׳ ס״ג ד״ה אין (בדסונ
ראשון עמ׳ כב).

שאין מקכלין ספנו.
משמע אף שאין אומנותו בכך.
מס״ד נ״מ פ״ה ה״ד ד״ה המלוה.

מ״מ :ולכוף את הגזלן בכ״ד הג
נזקקין לו.
צ״ע דבכה״ג אפילו לקבלו מותר.
יש״ש ב״ק פ״ס ס״י.

שם :מקחו קיים אע״פ שעבר.
יישוב הקושיא מב״ק ס״ב א׳ דיהיב
דמי חמסן קרית להו ,עלח״מ מכירה
רפ״י.
שעה״מ ; מהרש״ך שם ; הלכה למשה ; וע״ן
מרכה״מ כאן ,ומכירה רס״י; מעין החכמה
יב־נ אוס עה (דפוס לבוב יס־ב); דברי
שאול יוסיף דעש סי׳ שלג אות ה ד״ה והנה
המל״ני ;.אבהא״ז.

שם :ואע״ג דאמר רמו וכר.
מו״מ בקושיתו ותירוצו.
חש״ס יור״ד סי׳ ו ד״ה גס וב״ב מ״ז ב׳
ד״ה ונבוא; חידושי הד״מ סי׳ לד אוס סו;
שדי חמד כללים כ כלל נס ד״ה והרב אהל
יעקב; קובץ שיעוחם ב״ק אוש קא; אנהא״ז.

מו״מ אי הלכא כרבא בזה.
לח״ס בכורוש פ״ו סה״ה; מל״מ מלוה פ״ח
ה״א ד״ה סי; שושנת העמקים כלל יס;
נובי״ס אבהע״ז סי׳ קכס בהגה״ה מבנו ד״ה
עיין; דרו״ח רע״א מערכה יא ד״ה ולענ״ד;
המאיר לארץ.

שם :כעין גוזל צמד.
קשה שאני גזילה דגלי קרא.
יד המלך; מנ״ח מ׳ לח (נס־ג); דבח שאול
שם; אבהא״ז.

שם ד״ה ואין :שהאיסור אף כרצון
המוכר.
צ״ע דבלא רוצה אני עדיין צריך
לטעם הראב״ד.
שעה״מ חומ״צ פ״א ה״ג ד״ה אך (לה־ד);
מנ״ח ס׳ לח (נס־ד ,ס׳ א־ב); אחיעזר ח״א
סי׳ כב אוש ו; ועי׳ אבהא״ז.

מפני שאין בו מעשה.
א״כ ילקה אלא תחמוד כשנשרפה
הגזלה.

י) שחשב בלבו וכו׳ לבו.
אף בלא מעשה ,קושיא בזה.

מנ״ח מ׳ רכס (נו־ג).

סמ״ג לאוק קנח; ב״ח סי׳ שנס ס״ק ס.

פרק שבי
א) אע״פ שנתייאשו וכר חוזרח
לבעליה כעצמה.
אם יאוש לחוד קונה מדרבנן.
יש״ש ב״ק פ״י סימן כז; שעה״מ לולב ס״ל
ה״ס (נג־ד) ד״ה ודרך אגב.

ואם נשתנית וכו׳ קנה אותה כשינוי
גדר קנין שינוי בגזלן.
אבן האזל נז״מ ס״ז הי״ב ד״ה והנה הרמב״ם.

לח״ט :אע״פ וכו׳ וקשה דאיהו פסק
כפכ״ד מה׳ כלים.
יישוב הקושיא.
מרכה״מ 'ח״ב איסו״מ ס״ה ה״ז נסה״ד;
שושנים לדוד כלים פכ״ו מ״ח ד״ה של:
שו״מ קמא ח״א סי׳ קלז (מב־א) ד״ה
להמחף; מהר״י הכהן או״ח סימן יח.

שם :וי״ל דרכינו מפרש דתנא אם
נטל ובר.
זהו תירוץ המלחמות ,יישוב בדרך
אחר.
שעה״ע ה״ב וע״ש שהקשה עמ״ש הלח״מ
לק׳ וי״ל דרבינו כו׳ לכך מפרש וכו׳.

שם :וא״ת איד פסק כפי״ח מהל׳
קרכנות וכו׳.
יישוב לקושיות.
כפוש שמחם סוכה ל .ד״ה אמנם; יד דוד
ח״ב פ״ה הל׳ ז (מב־נ).

כ) שנאמר והשיב את הגזילה אשד
גזל.
למה לא הביא מ״הם ולא שינוייהם"
(ב״ק סה).

עד שי ק ח החפץ שחמד.
אי דוקא שקנאו בקנין גמור.

עובר
לקנותו.

המקנה שס; מרכה״מ מ״ב; סי׳ הגרי״ס
לרס״ג ק״ב ל״ש ועא (שלז־ד).

שועפוס ראם סי׳ קסו אוש ב.

פסק כרבא דאי עביד ל״מ דלאביי
ל״צ קרא.

היאך יקנה דבר זה.
בסה״ט ל״ת רסו לא בתב כ״ז.

שושנש העמקים כלל י״ס (דף סא ד״ה ועסה
אשיבה).

ראב״ד :ד״ה בל.
ביאור מחלוקת הראב״ד ורבנו.
לח״מ אי^1ס_&1בב1מכירה רפ״י; חש״ס נ״ב
מז; שו״ש(מהוש״ק)ף׳א דף לו; במי כהונה

הל׳ מילה ;מנהדרקח; הלכה למשה (דברי
יוסף סי׳ רב); צרור החייס אישוש ס״ג ה״ח ;
אבהא״ז_______ .

שם ד״ה ואין :והיכן מעשה גדול
מנטילת החפץ.
רבינו והראב״ד לשיטתם טומ״צ
רפ״י.
יד המלך.

בביאור מחלוקתם.
מעין החכמה יב־ב אוש עה (דפוס לבוב
יס־ב); חידושי הרי״מ חו״מ סי׳ לד אוס סו;
צ״פ מרומזס דף נ״ג־א ־ ,פי׳ הגרי״פ לרס״ג
ל״ש רעא (שלו־ג); המאיר לארז.

רק

כשהשתדל

בכל

עוז

מעשה רקח.

מ׳׳מ :שדעת הר״א וכר.
יש לחלק בין לא תחמוד לכאן.
יד המלך; מעשה רקח.

יד המלך.

ואם נשתנית כידו משלם דמיה.
מדין תשלומיו ולא קיים והשיב.
נובי״ש יור״ד סימן עז.

פי׳ הגח״ס לרס״ג ח״ב ל״ש רעא (שלז־א).

קנה הגזלן כל השכח שהשכיחה
אחר יאוש.
בדעת הרמב״ם דאפילו
מו״מ
השביחה מאיליה השבח לגזלן.

ביאור דבריו ומקורם.

העמק שאלה ויקרא ש׳ עא אוש ג.

סי׳ הגח״ס לרס״ג שם.

מב״ק צו א׳ מוכח שגם לפני יאוש
השבח לגזלן וישוב המאירי.

יב) ואם גזל עוכר בשלשה.
למה לא מנה לאו דמשיג גבול הנז׳
בגנבה פ״ז הי״א.

קונן שיעורים ב״ק אוש קח.

ביאור סוגית ב״ק ס״ה ב׳ ויישוב
פירש״י.

סי׳ הגרי״ס לרס״ג ח״ב ל״ש רעא (שלו־ב).

סנ״י ד״ה בסירש״י ד״ה נעשה שינוי.

יתכן שיעבור רק בא׳ מהן.

אע״פ שהרבה להם כרמים.

ניתייסף

השן משפט שנט הלכות גזילה

ביתוזדש

קנג

(( )Pי) פ ואפילו אם כופהו שמוכר לו שלו ומקבל דמיו ( )Pואפילו אס כופהו וכוי א& הוא שלא מרצונו אסור.
פירוש דאמר כפירוש שמוכר מ! סלא מרצוט אלא מסמם אמס
אם הוא שלא מרצונו אסור .כפרק הכמס <ס)3
ומ״ש אכל אין לו דין גזלן אכל כדשסק וקיבל דמים רוצה אס קרינן ביה פא] כדלעיל ריש סימן
וכסרק הגוזל כמרא (קיט:).
כתב הרמב״ם כל החומד וכד .כמכילסא
ליפסל מדאורייתא .הכי משמע כריש מציעא <ה >:אהא ר״ה (פ״א) מיי״ש:
 .לא ספמוד יכול במרים שלמוד
.
.
דמאמר לא מסמוד לאיגשי כלא דמי
( )Pפ ואפילו אם כופהו שמוכר לי שלוומקבל לומר (מדם ז נה> לא ססמוד כסף
ומה שאמר שהוא
משמע להו:
דמיו אם הוא שלא מרצונו אסור אבל  Pxלי וזהב עליהם ולקסם לן פד שיעשה
נפפל מדרבנן .כפרק זה גורר
הרמכ״ס מלא
(סנהדרין מ ):הוסיפו עליהם דין גזלן ליפסל מדאורייתא אלא מדרבנן  jpaמעשה ומכאן
\; כתב הרמב״ם ז״ל כל החומד עבדו או ביתו מת פפמוד דוקא דגלי לן קרא דעד
הסמסגיס:
י—יב כתב הרםב״ם כל החומד של הכירו או כל דבר שאפשר שי׳קחנו סח) שיעשה מעשה מכלל מלא פפאיה
עבדו או ביתו של הכירו ממנו מט] והרבה עליו רעים והפציר בו עד דלא גלי לן קרא אפילו כמעאוה
וכר הרי זה עוכר כלא תחמוד וכר שלקחו נ! הרי זה עובר בלא תחמוד גא] ואינו כלב כלמוד כלא מעשה נמי עוכר
עד פוף הסימן .הכל כפ״א מהלכוס עובר בלאו עד שיקנה החפץ שחומד :כלאו פוי] והסמ״ג מימן קנ״ס
גדלה (ק״ט-יג) .וכמכ הרב המגיד כל (י) כל המתאוה ביתו או אשתו או כליו או כלארן השיג עליו ואמר ולא יסכן
•
«3ה״ח12«5$7ך
לומר ק כי מצב מכרום לא
הסומד וכו׳ זה מבואר כמכילסא <ס׳ שדהו «! של חבירו וכיוצא בהם משאר דברים
פפמוד אשפ רעין ולא ססאוה כיס
יסרו פרשה ס ד״ה לא ססמול) ואמריק
כפרק קמא דמציעא סס) מורי ואמר דמי יהימא והא קעכר כלא רעיו ולפי מריו הסמיר מים מכאשס איש אלא השמיד והסאוה
ואפשר
מסמוד ונסב עליו הר״א ולא אמר רוצה אני דעסו דל מפני שאס הכל אסד ואיט עוכר אלא עד שיעשה מעשה:
אמר רוצה אני מקמו קייס ולא גרע מפליוה חבין דאסיקנא כפרק דהרמכ״ם דל כדי ליישב קושיים הסמ״ג דקדק וכסכ שפלה כל
סזקס הכפים (מ מס ):הכיני זביניוכיקשכןאיןס&ולאק הסומד עבדו או אמסו או כיסו וכליו של שכירו או כל מר שאפשר
דעס הרב דל אלא מקפו קייס ואף על פי שעבר .וכסכ עור כל לי שיקנהו ממט וכו׳ כלומר קרא מדברים הראשוטס משיב לא
המסאזה וכו׳ מבואר כמכילפא (דרשב״י ס׳ ימת עם׳  )153לסייב על ססמוד אשס רעין ועבדו וגר אפא לאוררי דאף מיס ועבד ואמה
הסאוה כפני עצמה ועל הפימוד כפני עצמו ונראה לי שדמם הר׳א דאפשר לו שיקנהו ממט וכו׳ כלומר שיקנהו ממט ההיפר על יד
שפיוב הסאוה זו היא שיסאוה לקטע מימים שלא כרצון המלים .הפצרת רעים שיככידו עליו אפילו הכי עוכר כלא ססמוד כשקנה
וכמכ עוד הסאוה מכיאה לידי פימוד וכו׳ שם כמכילפא עכ״צ עיין השפן שסמד כל שק אשפו שאי אפשר שיקפנה לרשוסו אלא
כאיסור  .paאסר ק כסב כל המפאוה כיסו או אשתו וכליו של
כמשוכס הרא״ש שכסכ רמו מימן שע״א (ע״ע) (אך.
סכירו וק כל כיוצא כהן משאר מריס שאי אפשר לו לקטסן ממט
כיון שסשב כלכו וכר .כלומר קרא ממרום האסמטס שמצב ט ולא פפמוד אשפ רעין ולא פפאיה כיס רעין מייד מזמדם הלב ומייד
אפילו דומיא דאשסו שאי אסשר שיקסנה פו! ממט אלא כאיסור וכן הס שאר מדם היכא דאי אפשר אלא כאיסור ואפילו הכי עוכר
ובמקצת ספרי רכיט
כסמדס הלב וכל שק היכא דאפשר כהיתר מפני שיגיע מזה כקירוב דכא מן שאום הלב ליד סימוד כמעשה:
<פוכ משאר מריס שאפשר לו לקטסו וכן הוא כספרי הרמב״ס שכידט ולפי זה רצוט לומר דקרא דקאמר לא פפאוה כיפ רעין הוא לסישמר זה הווה עמיד שאדם יעלה על לכו לקטע מר שאפשר לקטעו ולעולם הוא הדן מר שאי אפשר לקטעו מון אשסו נמי קא עביר
על לא פפאוה כיון שהשב בלט היאך קנה מר זה וכר .ואין פלוק כדן בין הטססאום:
דרכיי משח
שנם

(א) ובמרדכי סרק הכתם (דף מ״ו ע״ב) <סי׳ סס:

פריישה
(ט) אגל אין לו דין גזלן כר .ספי משמע כריש מציעא ט לא פסמוד כסב הרמב״ס איזהו ספה גזל אלא שאס ק קצפ קשה דלא הוה ליה למימר
כתב הרסב״ם כל
לאינשי כלא דמי משמע לסו ועיין לעיל סימן ל״ד «זי״ס) מ״ש  jkוהרמב״ס מא אמר כלשון פלונסא אלא אסר רפא ודו״ק:
ואינו עוכר בלאו ער
שכסג איזהו גזל כר קאי אהגזל סנפסג בפרשם אשם גזילוס אי נמי פבירא חחוסד כר .כפ״א דהלכוס מילה פ״פ:
אה דלא פגזול הכפוב כסלה אף שאינה צריכה לגופא וקאי אשכירוס מסל שיקנה .שנאמר (מחם ז מ> לא ססמוד כפף וזהב עליהם ולקסם סימוד
ס !תכיוצא בהם טשאר דכרים שאי אפשר
מקום אין המקרא יוצא מיד פשוטו וקאי אגזל דעלמא פב] ומשוס הפי שיש ט מעשה גבן:

דרישה
(מ) ואפילו אס כופיהו שסובר לו כד .בסרק הכתם דף (ס׳) [ם״ב] ובפרק מוזל בתרא דף (צ״ו[ ):קי״ס]:

הגהות והערות
פ] בדפו״ר "שפכר" .וביסוסים פאוהתס הנוסח כבסניזם ,וכן פוכרת לכאורה,
כדחזינן פהפשן דבריו "אבל בדשתק כד" ,הדי דתלוי בשעת הפכירה:

פב] עיין טור לעיל
פא] ובן נקט בפחנח אפרים הלכות גדלה סימן כו:
פג] פשסות דבריו שמשום
סימן שפה ס״א והגהות והערות שם אות ח:
איסור מילה הוא יפסול .ולא משום איסור לא תחפור ,וכ״ב לעיל סימן לד
סשסע ראם הוא ברעונו ולא
סי״ח-יט .וכ״ח בוימב״ם הלכות עדות פ״י ה״ד:
בא מתהילה על ידי כסיה אלא על ידי סיום אפילו מדרבנן אינו פסול ,והיינו
דינו שכתב אחר כך בשם הרמב״ם .ולא ידעתי לפה הוערך להביא הרב ב״י
ז״ל מההיא דלא תחפור לאינשי כד ,דפההיא דסוף סרק הכונס גסקא שסיד
דאף דיהיב דמי הוי חמסן כו׳ ולא מלן (הלכה למשה ס״א ה״ט ז ע״ב):
פד] עיין הלכה למשה (פ״א ה״י ז ע״ר) ולכאורה הב״זז סוהר א״ע פמ״ש
פה] לכאורה קשה ,הא אסשד גס בהיתר,
לקמן סימן שעא סוף ס״ט־י:
וכמ״ש בפרישה שירבה עליו רעים כר עד שיתן לה גט ויקתנה הוא .ואפשר
רסכר הכ״ה דבכהאי גוונא לא עכו באסה על לא מהפור ,דבשנירשה אכתי
לא קידשה השני .ונס לאו בידו לקדשה שפא לא הרעה ,ובשקדשה אח״ב כבר

אימה אשתו של ראשון m ,דהסד התנאי של "עד שיקנה החפץ יזוזופד",
ודדקא כשלקחה באיסור באשר היא אשת הראשון .הוא דעפר ,וע״ע:
פו] לפנינו
פו] בדפו״ר "שיקנהו" .ובדפוסים פאוהרים הנוסח כבסעים:
מה] בדפוסי סייבי די
כרפב״ם עבדו "או אפחו" או ביתו "וכליו" בר:
שאקו וואדי אל מארה וכן בספרי הרמב״ם שלפנינו "שיקנהו" .ובנדפס הנוסח
כסמים( .ובטור מרסס עם ב״י דסר״וי "שיקחנה") .ועיין ספר המקנה ק״א סימן
כה ס״א (ד״ה או בחפס) וביאור הגרי״ס לסה״ם לרס״ג ז״ל ל״ת רעא (שלו
מס] עיין ערוך השלהן ס״י
ע״ג-שלח ע״ב) .וע״ע ב״ח כאן וסרישה ס״י:
 pעיין לקמן
ברכת הגעי״ב מכילתא שפ ושו״ת בעל החכמה ה״ג סימן פט:
נא] ציל עובר פלא תעשה
סימן שעא ס״ט והגהות והערות שס אוח לא:
(כנה״ג הנה״ס אות יג 4ולפנינו ברפכ״ס הו* זה עוכר "בלא תעשה שנאפו*"
נב] לבשורה
לא מהפת*( .וכן בס״י עפר "כלא תעשה שנאמר" לא תתאוה):
קשה ,גיסא פדסירש הכתוב כאן "ולקחת" עאחג מינה דחימוד דעלפא אסילו
נגן תיבות "או שדהו" ליתא כרסום ואו* אל מארה ,וכן
בלא מעשה:
ליתא בספרי הרפב״ם שלפנינו:
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שם (א) א<*> מצות עשה על הגזלן לומזיג המילה דכתיב הטבה .הכי  0שמע ממן הגוזל עצים (קה ).גר הא מזל שלש
אגודוש שווה ש !ש פרוטום וכו׳ מסמוך ואן על גג דאיכא לפרושי
(!*קרא ח כג> והשיג את המילה .סשמו הוא:
__ דלערן להוליכו אסריו למדי קאמר
י
.
כ ומ״ש במה דברים אמורים
שא אפשר גק לו לקנותו ממנוכיון שחשכ וכדמשמע מפירוש רש״י  pסונר
שהיא שוה פרומה אכל
רמו דלערן פורה כעלמא מיפרשא
משוה פרומה אי^ 2ךןןן״*ת כלכו היאך יקנה דבר זה סא! עוכר

יא התאדה
שאין «] תארה אלא כלב נלכד:
מביאה לידי חימוד וההימור מביא לידי גזל שאם לא ירעה הבעל למוכרו לו בדמים « rיבא לידי גזל והגזל מביא
לידי שפיכות דמים כי כשהבעל יחנה להציל ממונו מן הגזלן יבא לידי שמיכות דמים עא ולמד ממעשה דאחאב
יב הא למדת שהמתאוה עובר בלאו אחד והקונה דבר שמתאוה בו בהפער שמפציר הבעלים או
ונכות סד♦]:
בבקשה מהם  poעובר בשני לאוין לכך נאמר לא תחמוד ולא תתאדה ואם גזל עובר בשלשה לאוין סס:

םיםן שם
9רםי רמזי דינים המבוארים בזה הסינון
נא] פחות משוה פרוטה אימתי הוא בהודה השבה :נב] גזל קורה ובנאה בבירה או עשה פסגה סוכה לחג pj :נשתנית הגדלה אף סל סי שלא
נתיאשו הבעלים אין עריך להחזיר אלא דמיה כמו שהיתה שוה בשעת הגדלה והוא שלא יהא שינוי א] לברייתו[ :דן אי זהו שינוי החוזר לברייתו

ואי זהו שינוי שאינו חוזר:

(א) א<*> מעות עשה על הגזלן להשיב הגדלה דכתיב והשיב את הגדלה :ב במה דברים אמורים שהיא שרה
כר .מניימתי כמג גם סה אפשר לקטעו נ*זק נראה דהא  mוכלים מריס
שאיסשר לקטמן הן (כמ״ש מגא ראשונה)] ולפי אופה טססא צ״ל מס גאשפו
לקגוסו כגון שישן לה גע ריקמכה הוא מרע שהרי מודה במיג
שיין לועי
לא מסמוד אשם רעיך .והרמס״ס מג כאן דסימוד הוא דוקא מכר שקונה נה]
ולפי מרסס ספרי תינו צ״ל נו] דרגופא קאמר בז] אפילו ק כאופן שאי אפשר
לקנותן כגון שאין לו מעות כל ק או אשם משאר הנמנעוס אפילו הכי נה] עוכר
גכל מסאוה ומה ששינה רמו הגירשא [אק נט] אסשר משוס דהיה קשה לו דאי
גמדן "שאפשר" לקסמו אס ק למה הארץ הרמג״ה לכהוג כסא אהרם הוה
ליה לבוללו מדא כסא וק״ל נס י״ל ששמי הגירשאום טונה אסם לשסיהן שכאן
איירי כמרים שקשה לאדם המוכר להיום וולפן ואי אפשר למוכרן ט אס קושי
ומכל מקום הוא אפשר לקנותו כספיים אומו כריצוי כשף סוכא שהרי מפיק וכמג
דעובר כלא פסמוד כשקנאן וגירשם [אק אפשר לקנותו גס ק לסט נפטון דאף

תל ט שקשה לקנותן מכל מקום הוא אפשר ואס אי אפשר לגמרי לא סיה
כא לידי לא םםאמ 5דלא סיס מסאמ 5מר שאי אפשר לסא לידו ולק פלקם
לשני כסם מרישא איירי שסקל יכול לקניסן מיד ממנו וגם ק לא שיין סה
לא פפאיה מסאי עעמא אלא לט לא תסמוד ואף מרישא נמנו גם ק טסו
י״ל דמיירי כסוכר שיש לו כפיס הרכה ואפשר לקנות ממנו כקלות אכל כסיפא
מיירי כאין לו כסיס הרכה וכן אינך סס מריס סצריכין לו דצרץ לגמוג מפשכה
נעכר בלא
אץ יכול גסייפו ולקטתו סה מקא שייך לא פפאוה  pוק״ל:
ואם גול כד.
תהאוה שאין כר .כצ״ל וכן הוא כדמג״ס וכשלסן מרון:
פירוש שלקס ממנו כשהק ולא שילם לו מיו אז עוכר על שלשה לאדן ועיין
לקמן פוף סימן שע״א מ״ש הרא״ש מנין סימוד וגזילס קרקע:

שם

(א) בפה דברים אסורים שהיא שוה ®רועה כר .ק מוכס
משנה וגמרא סרק הגוזל קמא דף ק״ג ודף ק״ה ע״א:

הגהות והערות
נד] חכי איתא בדפוס ואדי אל הגארה ובסוד הנדפס עם ב״י דפו״ר ,וכן בנדפס.
ובדפוס פייבי די שאקו וכן בספרי הרסב״ם שלפנינו דברים "שאפשר" לו כד.
נה] לפ״ר היינו כדברי מסקנה (ראה הגהות והעווה אות
ועיין פרישה וב״ח:
מה) רעד שיעשה מעשה דקאמר ד״ל קטן גמור ולא קיוזה בעלמא ,והב״ח נקט
להיפוך ,ועיי״ש .וע״ע דרישה לקמן סימן שעא ס״ם והגהות והערות שם אות

והחילוק שבין הארה להמרה ,שתאוה המחשבה עעמה ,ותמרה ההשתדלות
שהשתדל .וי״ל דרמב״ם כע״א ,והיינו דהוסיף "ונפתה בלבו בדבר" ,ו״דבר"
דקאמר ר״ל גוף החפץ שטתאוה לו תאוה גמורה ,וקמ״ל בדה דהיא היא גוף
האיסור" ,ומרן שחשב בלבו כר" שיעוד בעלמא .אבל וזכינו כע״ב ,דתאווע
המופשטת לאו כלום ,אלא עעמיות האיסור המחשבה בלבו היאך •קנה רבר זה,

נו] תיבות אלו ״דגם אשתו כר ספרי רמו ע״ל" נומי ע״ם כת״י □
כת:
ובכת״י א דסו״ר ונדסס ליתא (ובכת״י ג איתא ,עם שנויים קלים) :נז] בכת״י
ג דרבותא קאמר חתכי קאמר כל המתאווה אפילו מתו או כליו של הכירו כשהם

ל pהשמיט תיבות "ונפחה בלבו בדבר" ,המורות על היות עעם ההארה האיסור,
וכנ״ל .מיהו נוסת המרדכי ברמב״ם "ברבדים" מודה לכאורה כהבנת שו״ח בעל

בה] בכת״י ג אפילו הכי "כשקונה אותם עבר
דומים לאשה" שאי אפשר כר:
נט] ב״ה
על תרתי לאווין על" לא תתאוה "ולא החמוד" ומה ששינה כר:
בדפו״ר ונדפס .ובכת״י תיבת "[אק" ליתא ,ווע״ס שלנוסח כת״י בעל הפרישה
מתרץ רק כתורת אפשר ,משא״ב לנוסח דפו״ר שמתרץ באופן החלטי:
ם] לפ״ר ד״ל דבתאוזז בעינן שיחשוב בלבו היאך יקנה דבר זה ,ובכאן מעולם
לא יבא לידי זה ,דמון דבקל יכול לקנות א״ע מחשבה ותכנון איך יקנהו .ולכאורה
הניהא לעד שבהגהות והעדות אות סא דהסהשבה על גוף הקטן היא היא גוף
האיסור ,דלאידך עד שם שעעם התאוו! האיסור "מיון שחשב בלבו כר" השיעור,
לכאורה דשפיר שייך לא תתאוו! אף בדבד שבקל יכול לקנותו .כל שחתאוה הארה
גמורה .וזהו מ״ש שם דסדברי הפרישה כאן ראיה להכנת שרית בעל החכמה
בתיבות "תפתה בלבו בדבר" ,דלאידך פירושא שם דדמב״ם ויבינו פליט בעדרים
האלו ,שפיר היה אפשר לומר דשתי הטרסאות שבכאן פליט אהדדי ,והם
לשיטותיהם שם ,דלרבינו דוקא ב״אי אפשר" הוא דעובר על לא תתאוה (מפי

סא] לפנינו ברמב״ס יקנה
שהסבירו הפרישה) ,ולרמב״ם אפילו ב״אפשר":
דבר זה "תפתה בלבו בדבר" עבר כר( ,ובמרדכי השלם סימן סו מעתיק לשון
הרמב״ם ונפחה "לבו בדברים") .ועיין שרית בעל החכמה ח״ג סימן מג ס״ק י
ד״ונפתה בלבו" היינו להשתדלויות ולהפערות אלה כר ,ולדבריו ממן מדוע
השמים דמנו סרט זה ,דאינו אלא להוספה הסבר .ואלמלא מ״ש י״ל רכותה אהדת
להרמב״ם ,דמגדיר בכך מהרת הוסעה דאסרה ועדה ,מבינו השמיטו אף הוא
במתה תתלה ,לחלוק על הגדרתו זו .דחמדה אליבא דדמב״ם היא ההשתדלות
אשר השתדל כדי לרעותו (עיי״ש מגיד משנה ה״ט) ,ותאוה י״ל שהיא תאווע
לעעם החפץ ״וכיון שתשב בלבו כר״ השיעור ,שדוקא בהתאוה כל  pהוא דעבד,
או אפשר שגס בתארה עעמיוה האיסור מחשבתו בלבו היאך יקנה רבד זה,

החכמה ,וע״ע פרישה והגהות והערות אות  0שמשם ירעא לכאורה שגס אליבא
דדמב״ם האיסור בהאוה מהשסע בלבו היאך יקנה דבר זה ,ואם ק ע״ל טונה
סב] בטור הנדפס
מ״ש "תפתה כר" כמ״ש בשו״ת בעל החכמה הנ״ל ,וע״ע:
עם ב״י דפו״ר ובדפוס סייבי די שאקו בלא "החמוד" .ועיין פרישה ,ואפשר תמה
סד] בדפוס ואז* אל
סגן לפנינו ברסב״ס "ואיך:
הוא דבא לאפוקי:
תגארה למכור "אף על סי שמרבה" ברמים .ולפנינו ברמב״ם למכור •אף על סי
שהרבה להם" בדמים "והסעיר ברעים" ,וכן בס״ט עד שלקחו "ממנו אף על פי
סד•] ראה מלכים א פכ״א:
שנהן לו רמים רבים" הרי זה כר:
מה] גראח רדוקא בכהאי גוונא דהתאוה תחלה תאוה גמורה וגמר בלבו
להסעיר בו כר ט שיקנהו .אז הוא דעבר אף רלמעשה נאות לו המוכר
בבקשה בעלמא .אפל אם דעהו מהחלה לבקש והו לא מסהכרא דאין בזה
איסור (ועיין שו״ת בעל החכמה ה״ג סימן מג ס״ק ס) .ויל״ע בנאוה לו

המוכר כבקשה בעלמא ,ומשוס דדעתו למטר בלאו הכי ,מי טמא טון רסוף
סוף התאוה הקונה וגם קנה ,הו* עמדה שלימה מדו ,או אפשר דבל ט האי

סו] מה

לא עדיף מחשב לאכול בשר חזיר ועלה מדו בשר טלה ,וע״ע:
דנקם הרטב״ם דאפילו בדלא קנה דעובר על לא תגזול דעובד גם על לא
תמסור ,לפ״ר מבואר הכי בטטין מס ע״ב אסר רבי שטעון מפני מה אסרו
הניזקין שסין להם בעידית מפגי הגזלנים ומפני ההססנין כר ,וברש״י שם גזלן
לא יזזיב דמי הססן יהיב דמי ,ומשמעותו דאיכא הססן דיש לו חיוב תשלומין
רבר תורה ,והיינו בדלא קנה ,רבקנה סמור מתשלומין ,עיין מטר משנה ה״ס
ד״ה ואין לוקין ,וע״ע .ובעיקר רבו* הרמכ״ס בוה ,עיין מאור הגרי״ם לסה״ם
לרס״ג ז״ל ל״ת רעא (שלו ע״א-שלו ע״ג) ומהר״ם שיק על חרי״ג מעוות מעיה
לה אות ג:
 0Vא] ע״ל שינוי ״החוזר״ לברייתו p :לפ״ר הכוונה לד״ה חייב להחזיר לו,
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(מ) וכתב אדוני אבי דל בתשובה על ראובן שתבע (ס) וכתב אדוני אבי הרא״ש בתשובה וכר .כמב ב״י ממסר
על זה מיון שיש עליה שנזל שמעון כרס זה הוה ליה השוד
לשמעון גזלת כרמי ואכלת הבירות ימים רבים וכד.
וכרש ישלם לו ענבים של על השבועה והיאך משביעים אופו עכ״ל ומהר״ם איסילש עידן ת״ל
מלל צ״ה סימן א׳ וסימן ר יק:
אותם השנים כפי שישבע שמעון ששוו וכר .פמהני על זה ואפשר דמיירי לעשה משובה אי נמי בללא ילע שמעון שהיה של
נזל להיה ססל שהוא שלו ולק לא
מיון שיש עדים שגזל שמעון כרס
זה הוה ליה השוד על השמעה <מ> וכתב אדוני אבי הדא״ש ז״ל בתשובה על נמעל משבועה עכ״ל ור״ל דומיא
אופו (אך .ראובן שתבע לשמעון גזלת כדמי ואכלת את דעובלא למרי בד איעק לאעא ליה
סשכיעין
והיאך
ומ״ש והפסד קרקע לא ישלם הסירות ימים רבים ועוד הפסדת עיקר הכרם אעא לשלוק מכסים כלאיעא מלק
וכר .סעמו מעני שלא הפסיד שלא עברתו כראוי ושמעון כועד הכל .אם אין המפקיד וכמעב הריב״ש בשימן
הכרס בידים אלא מעצמו נפסל לראובן עדים ישבע לו שמעון ויפטר .ואם יש מקמ״ו על שה הרמב״ן ומביאו ב״י
וכבר נסבאר (ש״ג) מהאי גומא לו עדים ישלם לו ענבים של אותן השנים כפי בשמן שע״ה («סר א> .ולי נראה
שישבע שמעון ששוו בשעת הבעיר .והפסד קרקע לשמעון מען כרם זה של אספי היה
אומר לו הרי שלן לסמן:
(ס) עוד לשון אדוני אבי דל לא ישלם דקרקע אינה גמלת ואומרים לו הרי וראובן הביא עלים לשל אטמיו היה
בתשובה שלש עבירות שלו לפניו )P)l :עור לשון אדוני אבי הרא*ש  1ואס  pבגזלה אכל המיוזע לא כשפל
 1שמעון כיון דמעה ועשב דשל אסעיו
גזלת
הן כ«יז מיל?  Wובי״  1ז״ל בתשובה שלש עבירות הץ
3 1סיה ואפשר לסילון זה הר מלל
—י -------
כסב ------------------ 1
רש לסמוה למה —
הנזכר *״*
מלל —
~11
לערי מהרמ״א שכסב אי נמי מילא ידע שמעון וכר:
במכין נזילס קרקע לבנזילס מנולטלץ נמי משכשס לסס סלסא יט].
גוי שאנס שלה (מ) ס עוד לשון אדוני אבי הרא״ש בתשובה וכר .כלל
ועיין במרדכי עוף ערק הכונס (סי׳ עו):
מישראל ופלאה ישראל אפר מרן בפוסמוע («נ ד״ס א״ס ומרדכי
צ״הסימןא׳:
דרכי משח
(א) ואפשר דמיידי שעשה השובה או בדלא ידע שמעון שהיה של מל והיה ספוד שהוא שלו ולק לא היה נפסל משבועה נא) ועיין לעיל
סימן רל״ה (דסה״א ס״ס מדין הנחל קרקע ומכרה והלוקה נתנה לאחר:

פרישה
בו ואכל כר .שה משובה והוא משנה סרק הרוקין וסדן קמא דמציעא:
(ס) וכתב אדוני אבי הרא״ש דל בתשובה כר .מצל צ״ה סימן א׳:
ששוח
ושמעון כופר הכל כר על ישבע שמעון כר .עיין דרישה:
בשעת בבירה .היינו נועמא משוס מל הגזלרן משלמין כשעס הנזילה ואס
עשה ק הענבים יין קנאס מינוי ומדש מימן רע״ס ס״ו מסר ופשוע
והספד קרקע לא ישלם .מעמו מסר שלא
עיי״ש ומימן שנ״ד (ס״א-ג>:

הספיד הכרס דדים אלא מעצמו נספר ומר נפבאר מהאי טמא אזמר לו
(מ) עוד לשק אדוני אבי הדא״ש דל
הרי שלן* לסרן .ב״י:
שלש עבירות חן בענין נזילת
בתשובה כר .שם לין ר יה•):
קרקע .שם משובה לא כסב ״קרקע״ אלא אמ״ש שם לסר  wמיס שאינו
נטל ציין לשלה שכירות הביסמסיקומבדלועסהאבארדיןטל קרקע כי
 pהוא האמס שלש פגירוס  pממן מל .הראשונה במסשבה שמסאוה

דרישה
שעון^ס) ושמעון כופר הבל בר ער בפי שישבע שמעון ששוה כמה אכל בסירות יה) השדה והאילן שאינן ידועין הואיל ואין כאן
^בשעת הכביד כר .ז״ל ב״י תמהני על זה כיון שיש עדות טענת ודאי משלם מה ׳שמורה ומתרימין על נד שאכל יותר ולא ישלם
שנזל שמעון כרס זה הוה ליה השוד על השבועה והאין משמעין אותו עכ״ל .ולא כתב שעריך שבועה ובתשובה זו סטק הרא״ש וישבע
עכ״ל .ובדרכי משה כתוב דאסשר דסיידי לעשה תשובה•[ .אכל שמעון כמה היו שזימן וישלם .י״ל דהסעשה כך היה שראובן היה
דוחקן יד) דלא נזכר שוס רמז לזה .ונ״ל ליישב רהסעשה ק היה טוען כרי לי שאכל יוהד ממה שהודה שאכל ואז ודאי חייב לישבע
דהנתבע השיב לו אמת שאכלתי מסנה סיתת אבל רירי אכלתי כי לקחתי על טענת ודאי של התובע .ואף שכתב בתשובה ששמעון כופר הכל.
ממך השדה ושטר היה מדי ואבדתיו ולא היו לי עדי חזקה שלש שנים .אינו ר״ל שכופר שלא אכל ממנו דאז ודאי היה סוהזק כפרן ופסול
גם התובע לא היה טוען עליו שאכלו שלש שנים מ אס שתי שנים לשבועה אלא ר״ל כסר לו שלא הודה לו בשום דבר שיתחייב לו
וכ״כ בהדיא שם בתשובה עיי״ש וכבר נתבאר לעיל בסימן (קמ״ו) עליו לא באכילת סירות ולא בהפסד קרקע .תדע ראם לא ק אלא
נקמ״ה) (0״ה> ראם אין לו עדים אלא על שתי שנים אזי עריך הנתבע תאמר שכופר הכל ר״ל שלא אכל כלל איך סיים וכתב ואס יש לו
להחזיר הקרקע וגם לשלם הסירות שאכל מאתר שידוע שהקרקע היה עדים כו׳ שישבע כמה היו שומן בשעת הבעירה .הא בכפירתו הוא
שלו עומדת כחזקתו ער שיש לזה עדי חזקה או שטר שקנהו סמנו אמר לא היו דברים מעולם וממילא אינו יודע כמה היו שווין בשעת
אבל אין נקרא עבור זוז גזלן שהרי אין העדים מעידים
המילה הבעירה ואי משום שעדים מעידים שראו אוחו בוער לא הוה ליה
ודו״ק:
__ \(ט) שלש עבירות הן בענק
אלא שראה טק אותו אזבל משרה זו הסירות טק ואס אין עדים שראו _להדא״ש לסתום אלא לפרש_____
אותו אוכל נתבאר שם יו) סימן (קם ״ 0נקמ״ה] דהיה סטור מלשלם  1נזילת קדקנג ז״ל ב״י יש לתמוה למה כתב בעמן מילת קרקע דבגזילת
דהפה שאסר ואוסר שאכלן הוא הפה שהתיר ואמר כהיתר אכלתם !מטלטלים נסי משכחת לה להגי תלתא עכ״ל וככר כתבתי בפרישה
עיי״ש .ואף שמסיק שם (®י״א) רבינו בשם הרמב״ם (הלי טוען תטען פט״ז  Iבישובו  pבסימן שנ״ט «ז-ט־ס דלא תחמוד אינו עובד אלא כשעשה
ה״ס שכל כהאי גווגא שעריך להחזיר הסירות ואין בית דין יכולין לשער < הקנין והוא ססכילתא כס״ש שם ואז אף אם רועה ליתז רמים בעדו

הגהות דרישה ופרישה
VQM

[א) עיין דרישה מ״ש כיישוב [ה)קושיא מנין אתר:

הגהות והערות
יד] ע״פ כת״י  4ובכת״י כ דגשה תשובה
יג] לפנינו הכל כסימן א:
טז] יל״ע פתע לא
טו] ע״ל אלא "שראו":
"דכיון" דלא מכד כר:
נעשה השוד סכת זה גופא ,דומיא תמס לבית חבית שלא כפניו ונטל כלים
וטען שלי הם דמעדד הדרכי משה לעיל סימן שסד אות א דהוה השוד (וכ״ג
בפרישה לעיל סימן ע ס״ב ד״ה ודדקא) .ואפשר דתקא □יתד דחוקה כל סה
שתחת ידו שלו הוא מהניא לאשוויי חשוד ,ולא חזקת פרא קסא .א< היינו
טעם תעשה חשוד דכיון דאיכא עדים דחטף פרשות הבעלים ודרך גדלה בא
לידו חזקה תוזל הוא בית (והוא ענין אחר מלכד דין מוחזקות ,ראה אור
שסח הלכות מלוה ולוח ס״ב ח״ו ד״ח ופוק והגהות והערות לעיל סימן שסד
אות ז) ,ומי מילי סטלטלין ,אבל היורד לשדה תכירו ואכל סירות נהי דסתיאין
מידו משום חזקה דמרא קמא ,סכל מקום אין זה דדך גדלה דאסריגן כיה חזקה
דגזול הוא בית ,ועיין נתיבות המשפט סימן קלו ס״ק א דחילק ע״ר זה ביישוב
יק נראה כוונתו דהכי מוכח מתגייר שם (ס״0
קושיא אתת 3מ״ע:

דין אכל שלש שמם אפילו כליכא עדים ,ודין אכל שני שמם עייר רק כשני עדים
יח] נדע״ל "מדדות":
או עד אחד ,ש״ם דבליכא עדים פטור:
יט) ג״ל ובנוסח דפוס ויניגייא כתוב שלש
יה•] לפנינו בסימן א:
עכירות הן כעגין גזל ומלת קרקע שישנה בדפוס האחר הוא טעות ,מהר״א הלוי

ז״ל .אסר המאסף לפי מה שהבין רביגו המחבר ז״ל דשלש עבידות אלו הס בגולת
קרקע אדרבה שפי שייך כגזלת סמלסלין ממלת קרקע ,דממלטלין כיון ומביאן
ברשותו נגמר הגזל מה שאין  pכקרקע עו שישתמש בו .ולכן העיקר כמ״ש
מהר״א הלוי ז״ל דבתשובת הרא״ש ז״ל אין כאן מלת קרקע וגס בדברי רכינו בעל
המורים ז״ל עריך למוחקו .ואף על זד שהרא״ש ז״ל כתב ועמה אבאר דין מל
קרקע ועלה קאמר שלש עבירות הן בעמן מל אין בכך כלום רכונה הרא״ש ז״ל
לבאר דין מלת קרקע והוא ס״ש לבסוף תמקרקע לא שייך מל דקרקע אינה
 pנדצ״ל בישוכו" .אך
נמלת (כגה״ג הגב״י אוח  .0ועיין פרישה ודרישה:
דאהריתי קשיא לי ,הא מבואר" בסימן שנ״ס כד (והשוה דברי הדרישה כאן למ״ש

טור <מכוו שירת דבורה>  -כב (חו״מ שלא ־ תכו) יעקב בן אשר (הרא״ש) עמוד מס (246הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ריח

בית חדש

(פי׳ פ> סרק הכונס:

השן משפט שעא הלכות גמלה

בית יוסף

[א] ראובן נזל שדה משמעון ומכרה צלוי הלן צוי ונפנה להודה כא שממון ומרפה מיהודה יהודה

צא אזיל נכי לוי דהיא מסנה לוי אזיל גבי ראובן דהיא מכירה ירושלמי (גינוין ס״ה ה״ג> כממיו כסימן רל״ס (ס״ס מסר ג) ועיי״ש כאן:
כתוב מישרים נל״א ס״ג (צה  >r9ממסר מכירו כרכר ממס ונהנה אינו משלם מה שססרו כצכד אצא כל מה שנהנה כגון

—אדם שיש לו כיס כמו מרכה והסופרים ממיס שם אהל לשסורמס וממנים לו מר מועט משכירוס וכא אסר ומה שם מין ואין
יד כעל הממה משגת לסרוע לו
ןמה שכתב אכ?
.הראשונה במחשבה שחמד <ס״א שזזתארה) ל 1מתו אין אומרים ימן לו מה שהיו
היה
אלו
שדבר
בדבור
והשנית
בלבו.
חבירו
ממון
ן
ללמן
גתמע&ח מדין גזל.
ממנים השומרים שכן ממרו אלא
זה
והשלישית
לא].
שלי
זה
של
ממון
אותו
כל מה שנהנה כס [ושמין] כג]
דדרשי כלל וסרט אימעוט קרקע
ומ״ש או בית שמוציא מחשבתו לס לבועל והולד וגוזל ממץ כמה ימן אדה אמר בסרבה כזאמ
כמו שטרום:
מרשות למוח עליה בס״ב דבגא קמא (כא).
וכר גרמא בגיזקין הוא .עיין לעיל הכירו( \ :י) ומטלטלין משטלטלן
ובחלק ו׳ (קב ע״ד) כמ3
דכפב הבעלים ומביאן לרשותו עמר הגזל אבל מקרקעי עכ״ל:
בסימן שס״ג ס״ו לה] .והא _
^נתמעטה מדין גזל .לפיכך אם גזל שדה ולא משיג גבול וכונה הכומל כשל מכירו
חרשה ולא זרעה או בית ולא נשתמש בו אין כאן לא תגזול דברשות כעלים והכניס מהקרקע כמוך שצו
[ובנה] כת על אומו מסל מינים
גדולים מייכ לסמור הכל שלא עשו מקנס השכים כקרקע וכן כמכו הגאונים כמשוכה כה! עמל כד]*.

פרישה

לממון שדרו כר ומשמע מלשונו דאכל גזל קאי וכדמפיים בממלעלין וקרקע
נס מלנקע בלשונו לשק ממון גס ק .אלא משוס דהרא״ש ומינו איירי
בקרקע משוס הכי נקנו מינו בלשונו קרקע .ואפשר דלרבושא כ״ב דאסילו
קרקע דאינה נגזלה אפילו הכי עובר בשלשה איפוק ועיין דרישה:
הראשונה במחשבה שחמד .לאו דוקא קאמר אלא ר״ל שנסאוה וכמ״ש
מינו לעיל סימן שנ״ט (ת״ט־י) דסאוה שייך במששבה וחמדה בשעה_שקנ6
ובששובה כשוב בהדיא שמשאוה ומדש לשונה בסמוך (ד״ה סלסא  1והשנית
(י) וברש (אבד) !דסיכך] אם מד שדה ודא
כדבור .עיין דרישה:
חרשה ודא ורעה .לכאורה נראה דאפילו פרשה וזרעה כל שלא אכל

פירושיה שס קרקע עליה ואינה נגזלה .ואף שמאמר שזרעה וצמסה הכפיש
ט הקרקע ושנטל ממנה פירושיה הרי גזל שש קרקע של סדרו דדו לג!
מכל מקום בפרישה לשוד על הל פנים לא עשה מוס וזהו שטייס רמו
וכשב אבל אס אכל פירוש השדה עובר משוס לא ממול ששמע דוקא על
אכילס פירוש קרקע עובר בלא שגדל ולא בפרישפו הקרקע (ומ״ש הרא״ש
לא פרשה ולא ורעה הוה ציה למימר לד] לא פרשה וזרעה) ואף דשה
משובש הרא״ש כצל צ״ה פוף דין א׳ לא «ב שם האי אבל אס אכל פירוש
כר מינו העמיקו וכפבו שמו אהא דכמב הרא״ש שה לפני זה באושה ששובה
עיי״ש ודו״ק ועיין מ״ש עוד מוס מימן שידו <ס״א):

דרישה—
עובר בלא תחמוד וכשלקחו כלא דמים עובר משום לא ועוול והרא״ש
ורמו כתבו כל שלשתן לענק גזל כשלא ביקש לימן דמים מתחלה ועד
סוף ונראה דמשום הכי דקדק חרא״ש וכתב שלש עבירות ולא כתב
שלשה לאוין דסכירא ליה דאף דדזלאו דלא תחמוד אינו בדבור מכל
מקום עבירה יש לו בדבור יותר ממה שהיה לו תחלה במחשבה .ואפשר
דסבירא ליד .דאף בשרוצה כז] ליקחנו בדמים אינו עובר משום לא
תחמוד עד שעת לקיחה מכל מקום כשבא לגזול מעלינן דרגא חדא וסיד
בדבור אף קודם שגזלו עובר משוס לא תחמוד ומכל מקום לאו גמור
ליתא בדבור אלא עבירה משום לאו דלא תחמוד וכן כשעשה מעשה
לגזול קרקע אף דקרקע אינה עולת ולא עבר הלאו דלא (תחמוד)
[תגזול] רק] חבל__סקום עבירה בידו ,ואפשר דמהאי סעמא דקדק דמו

וכתב בגזילת קרקע כדי ליישב לשון "עבירה" דכתב הרא״ש דמשסע
עבירה ולא לאו והיינו דוקא בקרקע .וסבידא ליה לדמו דגם בלא תתאוה
אינו עובר אלא היכא דכא על ידה לידי חימוד דהיינו שנותן אח״ב דמים
ולקחו מידו ולא כשדעתו מתחלה ועד סוף לגזלו דלא יבא לידי לאו
דחימוד לעולם דהא בדבור אתו עובר הלאו וכמ״ש וכשגזלו אח״כ עובר
בלא תגזול ולא לאו דלא החמוד וכמ״ש .והשתא אתי שסיר דרביגו כתב
בשם הרמב״ם לעיל בסיסן שנ״ט דאפילו בקרקע מיהו ושדהו עובר
בלא התאוה ולא החמוד משום דמיירי שם ברוצה ליוזן דמים ודו״ק.
ומה שמסיק וכחב שם ואס גזל עובד בשלשה לאוין קאי נמי אפילו
אגזילת קרקע דאחר שגזלה לאכול סמנה סירות עובר בלא הגזול כדמסיק
_____________הרא״ש ורביגו כאן בתשובה בסןודו״ק:

הגהות והערות
בבת״י ג) .וכוונתו להעיר בחרתי דשם נקם דלא החסוד עובר דק בבא לידי
מעשה ,ובין במל בין כקנה ,וכאן נקם דבדבוד עוכר בלא החסוד ,ונקם גס
בלשונו "שלש עבירות הן בעמן מילת קרקע בו׳" דמשמע דיש איזה עמן
כא] הובא גס ברמ״א לעיל סימן רפא סי״ב,
מיוחד בלא תחמוד דגזילה:
כב] וכ״ב הרב הגמוק״י פרק השואל הביאו
ועיי״ש שעד משפט ס״ק ד:
«] תיבת
מינו המחבר ז״ל בסימן שעה ס״ז (כגה״ג הגב״י אות ת):
"ושמק" נוסף בדפוסים מאחזרים ,ובדפוסים קדמונים וכן ברכינו ירוחם ליתא:
כד] תיבת "ובנה" נוסף בדפוסים מאוחרים וכ״ה ברכינו ירוחם לפנינו,
כה] ראה תשובת רבינו גרשום מ״ה ,נדפס בש.
ובדפוסים קדמונים ליתא:
ט] הובא גס בדרכי משה לעיל סימן שסו אות
ה .ה .כרך ב עם׳ :ss-56
כז] נדצ״ל דאף "משוועת".
א ,ועיק שם הגהות והערות זעת ג,ד:
(והתיבות שבהמשך "עד שעת לקיחה כר משום לא תחמוד" ומכל מקום בר
כח] כ״ה בדפו״ר ונדפס ,והיינו
נוספו ע״ס כת״י ,ובדפו״ד ונדפס ליתא):
דנוסח המקורי היתה דלא "תחמוד" (וכ״ה בכת״י ב ,וע״ע כת״י ג) ,והוקשה
להם מדוע לא יעבור אלא תחמוד בעת נזילת הקרקע .דנתי דלא מתני ללא
תגזול וקניני גדלה ,עכ״פ מעשה הא איכא .ולמ״ש הגהות והערות לעיל סימן
שגט אות נה שדברי הפרישה מדוייקים כדעת המקנה דבעינן קנץ גמור ולא
לקיחה בעלמא ,אפשר דיש לקיים נוסה הבת״י ,כשנימא דהוא הדין בלא
תחמוד דגזילה מעינן גדלה דסועיל לאוו נמוד ולקניגי גדלה ולא לעבירה
ומעשר .תפיסה בעלמא ,וע״ע המשך מרי הדרישה והגהות והערות אות בט:
כנז] לכאורה קשה דהיינו לעבירה ולא ללאו גמור ,כמ״ש בדיש מדיד,
ושם הרי כתב דעובר בשלשה לאדן .ונראה כוונתו על סי העולה מס״ש
בפרישה ס״י (עיי״ש הגהות ותעדוה אות לג) ,ממה רבדים אמורים וקרקע
אינה נגזלת ,בלקיחה בעלמא ,וכזה הוא דקאמרו הרא״ש ומינו דמכל מקום
איכא איסור בעלמא דגזילה (וכן דודמוד ,ראה הגהות והערות לעיל אות בת),
אכל באבל פיררתיה שפיר נגזלת ,ואיכא לאו גמור דלא תגזול ,וממילא דהוא

הדין דלא תחמוד ,והיינו תא דלעיל סוף סימן עמם( .ומ״ש הדרישה "דאוור
שמלה לאכול ממנו סירות עובר בלא המול" ,לכאורה דהיינו ע״ד מ״ש הגהות
והעדות לעיל סימן שנס אוח א מנוסל על מנת להשתמש סני ,ולפי זה צ״ל
דהא דליכא לאו גמור דק איסודא בעלמא היינו במל סתם ולאו דוקא על מגת
ל] בדפוסי פייבי די שאקו וואדי אל הגארזז וטור
לאכול פירוחיה ,וצ״ע):
הנדפס עם ב״י דסו״ר האי "ס״א שהתאוו!" ליתא ,׳(וכרסום ואדי אל הנאחז
במחשבה "שמחשב כלבו" על ממון תבירו) .ובסוד הנדפס עם ב״ח דסו״ר ועם
פרישה ודרישה דפו״ר הנופת בבפנים ,וכן בדפוסים המאוחרים ונדפס ,ועיין
לא] עיין לעיל סימן שגם ס״ט על שם הרמב״ם "והמה
פרישה ודרישה:
עליו רעים והמגיד כר הרי זה עובר בלא תחמוד" ,ולכאורה דהוא ענין אתר
ממה שמפרש כאן על שם הרא״ש ,ואפשר מיון דאיידינן כאן לעבירה בעלמא
ולא ללאו נמוד (כמ״ש בדרישה) ,כל שמר אלו היה כר כבר עבר ,אף דלא
לה בדפוס ואז* אל תגארה מחשבתו
המה עליו רעים והפציד בו ,וצ״ע:
לג] אפשר דהכי קאמל ,ואם כן מיד בשעת
"ומורו" ,ובן ברא״ש לפנינו:
זריעתו אדעתא ליטול תפיחת לעצמו נעשה גולן על בחש הקרקע ,מכל מקום
הגי מילי בזריעה ,אבל מורישה כר .ולפי זה ווזינן דהסרישה הפין הכוונה
כאן מזה שמכחיש הקרקע (או עכ״ם אוכל פיחתיז!) נעשה מלן אגוף
הקרקע ,ולא דיינינן זה כמילת פטלטלין בעלמא (דהרי הכחש כשלעצמו לית
כיה משוס גזילה לכאורה) .וכן הוא באמת ריהטא ולשון מינו ממסלסלין
"משסלסלן כר ומביאן לרשותו נגמר המל" ,דמשמע הא במקרקעי אינו ק,
ודק לאחר דמן בעת אכילת סירותיו! (או כחש חריעה) הוא מנסרה מילתה.
וכן לעיל סימן שגס ס״ח "ואיזהו מל כר או נכנס לתוך שדהו ואוכל
פירותיו" מחייק כנ״ל לכאורה ,וע״ע דרישה ס״ט והגהות והעדות אות כט,
לה] ע״ע
לד] בכת״י ב הוה ליה "כאמר":
זצ״ע והגדרה בכל זה:
יראה כוונתו למ״ש שם מינו בעל הטורים ז״ל
ב״ח לקמן סימן שפג ס״ו:
בשם הדמ״ה ז״ל דאסילו לא .היה דמו פיון שעומד להשכיר ומלו ממנו חייב

טור <מכון שירת דבורה> ־ כב (חו״מ שלא  -תכו) יעקב בן אשר (הרא״ש) עמוד מס (247מודפס ע״י תכנת אוצר החכמת (0

השן משפט שגט הלכות גדלה

מאירת ;יניס

מקיף ט׳ יד! אבל אין לו דין גזלן ליפסל מדאורייתא .פירוש,
אף דהוא עובר בלאו דלא מחמוד [וכמ״ש בסעיף שאחר זה ,וכ״כ בטור
נסעיף ט׳]],

מ״מ איט נפסל לעדות ולשבועה ,דלא מחמוד לאינשי בלא

דמי משמע להו נב״מ ה׳ ע״ב] .ודלא ☆כעיר שושן שכמב דל ,שאינו עובר
על לאו דאורייתא .ועיין לעיל סימן ל״ד
[ראה שם סקל״ב]:
מ״ש עוד מזה
טו] כמו שנתבאר .בסימן ל״ד נמבאר

סקי"!־],

מאירת קינים

משו״ה כתב ברישא ביאור דאוחו לאו דהוא כל החומד כר:

יז! והפציר כו עד שלקחו .אבל בלא לקיחה אינו עובר בלא מחמוד ,כ״כ

בלמב״ס [שם] בהדיא ,ולמדו שס מדכחיב [דברים ז׳ ב״ה] לא מחמוד כסף
וזהב עליהם "ולקחח" לך :יח! כל המתאוה ביתו כר .שם ברמב״ס

י)כאי זהו^עושק/זה שבא ממון חבירו לתוך

[פ״א ממילה ה״י] מסיים בזה ז״ל ,וכן
כל כיוצא מדברים "שאפשר" לקטמן

ידו ברצון הבעלי^זכיון שתבעוהו כבש הממון

ממנו כר .אבל הטור [סעיף י׳] כחב

ח

שם בטור !סעיף י״ט] ובדברי המחבר
בסעיף י״ג דאינן פסולין כי אס

בחזקה ולא החזירו כגון שהיה לו ביד חבירו

מקיף י׳

טזן כל

הא

דהמחילו

הלואה או שכירות והוא תובעו ואינו יכול
להוציא ממנו מפני שהוא אלם וקשה.
ט להכופה את חבירו למכור את שלו ונותן לו

מדרבנן ,ע״ש:
החומד
הרמב״ס

עבדו
[המובא

כר.

אות

בציונים

ז׳]

והמחבר באיסור לאו דלא מחמוד קודם

שכתבו איסור לאו דלא מחאוה ,אף
שהמחשבה

"דמאוה"

קודם

ה

דמיו אסור יד1אבל אין לו דין גזלן ליפסל

מדאורייתא ”אלא מדרבנן מו]3מו שנתבאר♦

למעשה

בשם הרמב״ס לשון אחר דל ,וכל
כיוצא

באלו

מדברים

"שאי

אפשר"

לקגומן ועיין פרישה שכמבמי ביאורו.

וטעם דנוסחא הראשונה נ״ל ,דלדוקא
כמב

שאפשר

לקנומן,

דברים

דאילו

שאי אפשר לקנותן אינו עובר בלא
ממאוה טון דלא ימאו לידי מעשה,

כמו דאינו עובר על לא מחמוד כל

"דחימוד" *הן כתבוהו אחר זה משוס

י

דבמאי דסייס פחח ,דבסעיף ט׳ סייס
וכחב דהכופה אח חבירו למכור כר

או כליו של חבירו או כל דבר שאפשר

רבוחא ,דאפילו בדברים שאי אפשר

שיקנהו ממנו והכביד עליו רעים יז|והפציר

לקנומן

בלאו דלא מחמוד ומדש [ראה

בו עד שלקחו ממנו הרי זה עובר בלא

M

מז]ז)נכל החומד עבדו או אמתו או ביתו

שלא

לידי

בא

עובר,

לקיחה.
כל

והטור
שכן

כמב

בדברים

האפשריים ,ודוק:

־•' ודמ) יחןסכל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו !4שא״א לקנותו] וכל כיוצא בזה כיון שחשב
ציונים ומקורות ו) שם ברמב״ם פ״א מגדילה דין ד׳ .ז) שם ברמב״ם פ״א מגזילה דין ט׳ .ח) שמרת כ׳ י״ג.
 )4תוספת מהדורת הסמ״ע ע״פ הטור ,ראה סמ״ע סקי״ח ,והושמט ממהדורת באה״ג ואילך.

קדך לחם
מעיף ח׳ .איזהו עושק כר .פסק הרטב״ם !המובא בציונים אות י! בזה ברב ששת 1ב״נו קי׳־א ע-א] ,מפני קושיית התום׳ !ד־׳ה ולמה! דשייכא על רבא.

ועוד ,להיות שמפרש התלמוד דברי רב ששת .גם שם סמוך לזה !ע״ב 1עושה צריכות מגזל לעושק.

כאד הגולה
סעיף ה׳ כ .שם [ברמב״ם פ״א מגזילה] דין ד׳ ,ומבואר במ״ש לעיל [אות
•׳*! .סעיף ט׳ ל .טור סעיף ט /כדאמר רב אשי לרב אדא בריה דרב

‘אויא ,וכדמפרש שם בגמ׳ (שם) בס״ו מ״ק דף ס״ב ע׳׳א .מ .מהא
 ,דאמרינן בריש מציעא סוף דף ה׳ ,לא מחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו.
סעיף י׳ נ .שם ברמב״ם נפ״א מגזילה] דין ט /כמב הרב המגיד ,מבואר
במכילתא [ז־רשב״י פרק כ׳ פסוק י״ד] ,ואמרינן בסרק קמא דמציעא שם !ה׳
ע״ב] מורי ואמר דמי קא יהיבנא ,ואמר והא קא עבר בלאו דלא מחמוד,
אלמא שהקונה בדמים כל זמן שלא היה בדעח המוכר למכור וזה לקחו
ש^י כמו שכמב הרב ,עובר משוס לא מחמוד וכר ,אף שנטילת החפץ

*
׳
w
.

ביאור הגר״א י
סעיף ח׳ י .איזהו עושק כר .אע״ג דאמרינן מ״מ קי״א א׳ רבא אמר
זהו כר ,לאו שהכל אחד ,דהא אמר שם נב׳] חד למשרא עשקו כר וצריכא כר,
ושם מ״ח א׳ אמר רבא בעצמו עושק כר ,אבל גזל לא .ועיין מוס׳ קי״א א׳
ד״ה ולמה ,מימה כר .ובב״ק ע״ט 3׳ (איזהו) [ואלא] גזלן כר .אלא ודאי פשטא
דקרא גזל ממש ועושק ממש ,אלא אע״ג דסשטא (הכא) [הכי] ,מ״מ לאו דלא
תגזול נדרש על שכר שכיר כמ״ש שם ס״א א׳ .וזה דפריך ןב״מ קי״א ע״א
הנ״ל] איזהו גזל ואיזהו כר ,והענין כמ״ש בפסחים כ״ד נע״א] ואימא לעבור
כר כל היכא כר ,הכא נמי בעי למידרש אע״ג דשניהם נדרש על עושק ואסיק
רבא ןבב״מ שם] לעטר כר *ומ״מ קאי על גזל ממש כמ״ש [פסחים שם] בכת
בסוטיחא לוקה ד׳ כר ,אע״ג דכל לאו קאי על ענין בפני עצמו כמ״ש בחורה מ״מ

הי^רצון המוכר וכר .ס .שם !ברמב״ם] דין י .,כמב הרב המגיד ,מבואר
®דלשא נשם] לחייב על החאוה בפני עצמה ועל החימוד בפני עצמו.
כהניס סוף פרשת שמיני נפרק י״בן וכן הרמב״ס במנין לא מעשה
נקע״ח־קע״ט] ,מ״מ כיון דכל חד יכול למילף מחבריה קאמר לעמר כו׳ ,הכא
נמי .ובזה מחורץ קושיח חוס׳ שם [ב״מ ס״א ע״א] ד״ה לעטר ,וא״ח לקמן כו׳ וא״ח כר( :ליקוט) איזהו כו׳ איזהו כר׳ .דמ״ש שס [ב״מ קי״א ע״א] איזה
עושק כו׳ וקאמר רבא זהו עושק זהו גזל ,לא אקרא ,דגזל ודאי שאנסו מחטרו בחזקה כמ״ש בפרק מרובה [ב״ק ע״ט ע״ב] ,ועושק הוא כובש שכר שכיר ,אלא אבריימא
קאי דקאמר דכובש עובר ג״כ משוס לא חגזול ,ופריך באיזה צד עובר בכובש משוס לא חגזול ובאיזה צד עובר משוס לא תעשוק ,ומה סליגי שם ולכן כולהו מפרשי שם
הכל שני הלאוין בשכר שכיר ,וזהו שכחב רש״י שם ד״ה גזל משמע שאנסו כר ,ורבא קאמר דבכל צד נכלל שכר שטר בלא תגזול ,ולמה כמב רחמנא לאו מיותר בשכר
שכיר לא תעשוק ,לעטר על שכר שכיר 33׳ לאוין .וכן משמע בכולה סוגיין דגזל שגזלו ואנסו ממנו ,ועושק הוא כובש ,כמ״ש שם ב׳ סד למישרי גזילו וסד *למישרי כר מכה
וצטכא כר .וכן בפקדון כמיב [ויקרא ה׳ כ״א] או בגזל או עשק כר ,ובמורח כהטס [ויקרא דיבורא דהטאת פרק כ״ב ה״ו] שס ,אי מה אלו ואלו מיוחדים דברים שיש
נהם מחנה יד ,גזל שאין מ ממנח יד מנין ,מ״ל או עזל ,אי מה אלו ואלו מיוחדים דברים הניטלים מרשוח בעלים ,הכובש שכר שטר שאינו ניטל מרשוח בעלים מנין,
ת״ל או עשק אח עמיתו כר .והט״ף פירש שם [ב״מ ס״ח ע״א מדפי הרי״ף] ,דלא סליג רבא אאטי ,אלא דחד טעמא להו ,ור״ל מה שכמוב או בגזל או כו׳ (ע״כ):
•א .זה שבא כו׳ .שם [ב״מ] ס״א א' שטר בהדיא כר .קי״א א׳ ב׳ .ובחורח כהניס פרשה קדושים נפרשה ב׳ ה״ט] לא מעשוק כר ,ואיזה זה הכובש שכר שטר .ושם
שרף פרשת ויקרא פרק כ״ב [ה״ו] ,אי מה אלו ואלו מיוחדים הנינוליס מרשות בעלים הכובש כו׳ ,מ״ל או עשק כו׳ .ולמד הרמב״ס [המובא בבאה״ג אות כ׳] דה״ה

להלואה דדמי ליה ,אע״ג דבקרבן חילקן הכתוב ,הא אמטנן שם מ״ס נע״א] דכחב מט גווני פקדון :סעיף ט׳ יב .הכופה כו׳ .נב״ק] קי״ט א׳ .ועיין באר הגולה
נאות ל׳] ,ועיין חוס׳ שס ןס״ב ע״א] ד״ה חמסן כר* :סעיף י׳־י״ב יג .כל כו׳ התאוה כו׳ הא למדת כו׳ .במטלמא [דר׳ ישמעאל יתרו פרשה ח׳] והטאה
הרמב״ס בסמ״ק שלו [ל״ת רס״ה-רס״ו] ,לא מחמוד ,יכול אפילו חומד בדיטר ,תלמוד לומר [דברים ז׳ ב״ה] לא מחמוד כסף וזהב ,מה להלן עד שיעשה מעשה אף כאן
 .עד שיעשה מעשה[ .ובמכילתא דרשב״י פרק כ׳ פסוק י״ר] נאמר כאן לא מחמוד ולהלן [דברים ה׳ י״ח] הוא אומר ולא חמאוה ,לחייב על המאוה בפני עצמה ועל
החימיד בפני עצמו ,מנין שאם החאוה שסוסו לחמוד ,שנאמר לא פמאוה ולא מחמוד ,ומנין שאס חמד שסוסו לאנוס ולגזול ,ח״ל [מיכה ב׳ ב׳] וחמדו שדות וגזלו ,ע״ש:
a

יד.

עבדו או כו׳ .מטלחא

[דר׳ ישמעאל יתרו פרשה ח׳]

כאד ה״טב

tכע-ה ־.־■ ־ .מ־א־־־־תא .פ*וי ,:אף דהיא עובר בנאי דלא חחמיד ,יכע״ש נפכיף

לא מחמוד כלל כר וכשהוא כר ,ע״ש:
גל־ון מהדש״א

הכופה אד הכירי למכיר לי

אד .שדי ימה׳־ די

א•5

השן משפט שנט״שס הלכות מילה

ו

מאירת עימם

יטן איך

יקנה דבר זה .גם

באשה שבירר

שייך זה ,שיגרום

שיגרשנה בעלה והוא ישאגה .ואפשר למפני שהוא קשה יומר משאר
דברים וצריך עליו מששבה טפי ,משו״ה נקמו הרמב״ס והמחבר בלאו
ללא שמאוה:

מאירת עינים

שהימה בשעש גדלה ,וכמו שנשבאר בהלכוש גניבה
ששוין הן בזה:

p

!סימן שנ״ג סעיף א׳],

כין שבאו עליו עדים כר .ולא כדין גנב שבאו

עליו עדים שגנב דשייב לשלם כפל כמו שנמבאר בטור סימן שמ״ש
!סעיפים ו׳־ז׳]

ע״ש:

p

ועשאה בסוכת החג .פירוש ,אף לסוכה בנין
עראי הוא ,מ״מ המצוה קובעה כל ז,

סעיף א ,א] חייב
סימן שם
להחזיר הנזילה כר .דוקא הגדלה

בלבו יט1איך יקנה דבר זה ונפתה בלבו בדבר

ימי

ולא כפל ,דאין כפל כי אס בגנב:

עבר בלא תעשה של לא תתאוהנו) ואין תאוה

 pולא בנאה בטיט .דטיט מחשביה
לבנין קבע ,ועיין לעיל בטור בסוף

כ! משלם דמיה .ילפינן
ע״א]

מלכמיב

[ויקרא ה׳ כ״ג]

נבב״ק ס״ז

אלא בלב בלבד.

אשר גזל,

דלוקא (אס) כשהיא כאשר גזלה צריו

יא

להחזירה בעינה ,הא אס נשמניש שינוי

לידי גזל שאם לא רצו הבעלים למכור אף על

שאינו שוזר לכמו שהימה כבר ,קנאה
בשינוי ואין עליו אלא שוב דמי שויה כמו

עהתאוה מביאה לידי חמוד והחמוד מביא

פי שהרבה להם בדמים והפציר ברעים יבא
לידי גזל שנאמרי) וחמדו בתים וגזלו ואם

השג

סימן קנ״ז

לעשומה

!סעיף

כבנין

קבע:

ל׳] ובסוף סימן רי״ד

בטור !סעיף י״ק ובדברי המשבר
י״א] :ו! דלא עשו תקנת השבים
בקרקע .דכיון להוא דבר קבוע ועומד
הר׳ל למידע לשל הנגזל הוא ולא היה
!סעיף

עמדו הבעלים בפניו להציל ממונם או מנעוהו
מלגזול יבא לידי שפיכות דמים צא ולמד ממעשה אחאב ונבות.
יב

הא למדת שהמתאוה עובר בלאו אחד והקונה דבר שהתאוה בהפצר שהפציר בבעלים עובר בשני לאוין

לכך נאמר לא תחמוד יולא תתאדה ואם גזל עבר בשלשה לאוין.
סימן שם
מצוה קל הגזלן להשיב הגדלה ואם אין כה שוה פרוטה או נשתנית

ו

וכו י׳ סעיפים

א

א)אכל הגוזל א|חייב להחזיר הגזילה עצמה שנאמרג) והשיב את הגזילה אשר גזל ואם אבדה או נשתנית

ג)משלם דמיה בין שהודה מפי עצמו ג1בין שבאו עליו עדים שגזל 3אפילו גזל קורה ובנאה בבירה גדולה הואיל
ולא נשתנית דין תורה הוא שיהרוס כל הבנין ויחזיר קורה לבעליה אבל תקנו חכמים מפני תקנת השבים שיהיה
נותן את דמיה ולא יפסיד הבנין 3אפילו גזל קורה ד1ועשאה בסוכת החג ובא בעל הקורה לתובעה בתוך החג נותן
לו את דמיה אבל אחר החג הואיל ולא נשתנית ה1יולא בנאה בטיט מחזיר את הקורה עצמה .הגה ג)גזל קרקע
ובנה עליה בניינים גדולים צריך לסמור הכל ולהשיב קרקע לבעליה י1דלא עשו מקנת השביס בקרקע.
ציונים ומקורות נו) דברים ה׳ י״ז .י) מיכה ב׳ ב׳.
סימן שם א) לשון רמג״ם פ״א ממילה דין ה׳ )5 .ויקרא ה׳ כ״ג.

ג) מישרים נסע ל״א ס״ו .ד״מ (סוף) סימן שס״ו סעיף א׳.

.

סימן שם סעיף א׳ כסופו.

הבונה כותל על של חבירו והכניס

ערך לחם
*1מן1

הכל ,שלא עשו תקנת השבים בקרקע .מסימן שע״א ובב״י סוף נחזודש א׳

הקרקע בתוך שלו ובנה על אותו כותל בנינים גדולים ,חייב לסתור

בשנז ובינו ירוחס נתיב ל׳־א ח״ו].

טורי זהב
סימן שם סעיף א׳ .דלא עשו תקנת השבים בקרקע .דברי הסמ״ע !סק״ו] בזה אין להם ביאור .ונראה הטעם ,דקרקע אינה נגזלת ובע״ב יבוא

ביאור הגר״א
סעיף א׳ א .כל כד! .ב״ק] ס״ו א׳ אס כעין כר:
שימן שם
(ליקוט) כל הגוזל חייב כד .עיין רש״י לסנהדרין ע״ב א' ל״ה אבל

באר הגולה
סעיף י״א ע .שם [ברמב״ם פ״א מגדלה] דין י״א .וכשב הרב המגיד,
שם במכילשא [דרשב״יפרקכ׳פסוקי״ד] ,וכבר ביאר הר״מ ז״ל לינץ אלו בספר המצווח

במצוה (ר״ס ורס״א)

והביא הברייחוש הנאמרוש על

!לענין מיקנא] כר (ע״כ) :ב .ואם אבדה .מכוש ט״ז א׳ ושאר מקומוש:
(ליקוט) כל הגוזל כד ואם אבדה כד .שוספשא !ב״ק] שוף פ״י,
גנבים כר ,טול דמי פרשך טול למי טלישך אין שומעין לו ,נגנבו או אבדו נושן
גזל
לו דמיהן (ע״כ) :ג( .ליקוט) בין שהודה כד .ר״ל אע״ג דקרא אשר
ה /וכשב הרב המגיד ,מבואר בס״ט דב״ק [דף צ״ד ע״ב] ובהרבה
!ויקרא ה׳ כ״ג] דיליף שינוי ממנה מששעי בהודה מעצמו ,מ״מ ה״ה בעדים ,מקומוש .ב משנה ס״ה דגיטין [דף נ״ה ע״א] והובאה שם מבא
דהא אמריגן שינוי ג״כ לענין כסל וד׳ וה׳ (ע״כ) :ד .גזל קרקע כד .קמא דף צ״ה ע״א .ג .מימרא דרבינא ס״ג לסוכה דף ל״א ע״א.
ק] כ״א א׳ ההוא גברא כר זיל סייסינהו כר ,פירש הרשב״א !שם ד״ה הא ד .כשב הרב המגיד 1שמ ,לפי שאס בנאה בטיט אינו מחדר אלא
אמייני] בשטל שטרות הקרקע דאינו ימל לגטח יציאותיו מהיתומים עדע" פ ר
דמיה שהרי [*הנא] כגזל קורה ובנאה ,וכן מפורש שס.
משנה
שיגדלו ,ואפילו כשיגדלו אפשר שיאמרו טול עציך ואברך כר ע״ש (ע״כ):
(ליקוט) גזל קרקע כד .עיין מ״ש שס ,ועיין מ״ש לקמן בשימן שע״ה סעיף ר !סקט״ק :ה .דלא עשו כד .עיין שוס׳ ןב״ק] צ״ו א׳ ל״ה כל כר:
[ל״ת רס״ה ורס״ח

זה .סעיף י״ב פ .שם [ברמב״ם פ״א מגזילה] דין י״ב
סימן שם סעיף א׳ א .לשון הרמב״ס בס״א מהלכוש גדלה דין

פתחי תשובה
סימן שס סעיף א׳ א .תקנת השבים בקרקע .עיין באר היטב !סק״ב]

באר היטב
אפשר לקנותן כר ,ולרטתא כ״כ וכ״ש בדבטם האפשטים .שם

נסמ״ע סקי״ח]:

ם.

בדבר .גם באשה מטרו שייך זה ,שיגרום שיגרשנה בעלה והוא ישאנה .ואפשר מפר
שהוא קשה יושר משאר דבטס וצדן עליו ממשבה מט ,משו״ה נקטו הרמב״ם והמחבר בלאו דלא תהאוה .שס !סמ״ע סקי״ט].־
סעיף א׳ א .בסוכת החג .אף לסוכה מין ארעי היא ,מ״מ המצוה קובעה כל ז׳ ימי המג לעשותה כמין קמב ועיין לפיל בטור תוף טנק קנ״ז .תמ״ע
*ימן שם
ב .תקנת השביס בקרקע .ז׳׳נ הסמ״ע [סק״י 4דכיק דהוס דבר קבוע ועומד הו״ל למידע דשל הנגזל הוא ולא היה לו לקנותו ,פכ״ 5ו^:-־ה״ה יתד
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פרשת יתרו
רק מצדם שהם אסזרין ללקיט המן שהר• המקושש נתחייב היתה

יג

שהותר בכרובים אסיר לעשות מתר טשנים ק*ז שאסור לעשות
עיד שנו כלובים שלכהן ומשני דלד שאס אין לו של והב מותר
לעשות אלז שנים שלכסף* :כליביתע<למים • כגק מנורה".

*תלול כאדמה " £י/שיהיה סליל ומיילאק אזקכאימה בשעת
נעיר צוד־ בבית הכנםי.4אמרת" עליז דברים וביישתי אותו:
הזז לצ״ת *למה באמי פי׳דה״ל להיכתב כבד אבץ ואמן כשסשנאסל איש

מכילתא אמו ואביו תיראו ומשנה דלהכינאמר את אביך זאת אמן כשם
שבאה ,להלןאיש אשר קלל את אביז זאת אמו לדין ג״ש ° :אשה
טומטום וכו׳קשהלאלכתוב  ef> townרץ לכתובואשר יקלל

את אביז זגו/ע״ק דהא,ר״ש משפטי׳כפיב ומקלל אביו ואמו מזת

תנייתן •

וחזבת אדמה שני מוכחות הס ת״לכי מזבח כחשת אשר לכני ל
קטןמהכ״ל את העולה ואתהשלמיםמג• •תבתאדמהכתיב

זזבתת עליו את עולת״ן זאת שלמין משסע ששנ.הם0סדהזא  .דן פ? ע״ד

דם רמזד״ש .
עליו כנגדו •פ״׳בצדו* :שאינו כשר לכפרה״
דכת״נעלהמובתםביב זא״תזדלמא האיעלנמיבסמץהוא מכ״למא

יזמת ולא כמ׳באיש משמע בין איש זבה אשה דדכזזת ,דרשי׳גני

זי״למדכתיבסביב <1םכת*נאליסוד המזבטמשמע דבע"

איש ומת וכז׳ע״ש זק לרישלקיזן בסכיבת זי״ל לס״ת טומטום
ואנדרוגינוס לא הזי מרבי דס״לדברי בפני עצמו היאוצ״ע בתו,

נגד היסוד ממש * *מזכה הפנימישהיו מזים רם של פרי הכשרפי'

סוף « pםמ9לת ז01ץשה7א*כ נביכבד נמי לא גלבהטזמטזם
ואנדרוגינוס *:שבתלאתלק *דלאכתיבאיש *:מכאןאמרזבל
מ״עזכו׳צ״עהיכאמזכחמכאן^ל דקשההיחן אמר ככד וממד

לסעןיאריכץ משמע שעובד ע׳ח לקבל פרס אלא ודאי קרא
אתאלאשמע״למידק מיכה שאס לא יכבד לא יאריכקולזבאעליו
״ עז« אתר זק משמע מלשון רש״י בתוליןדן ק״י ־ *פייעןתתזב
 T״־? י דהיינו לכבדאביז ואמו על שגילו אזתז .ילדיו בנים ע״בכתז,
*י™ פ נערה המאורסה בתו'י *ומנין שהוא נהכהמהם־ פי׳שהואיש

°לא תרצח למה
:
לי הכאה מבכיו שנ יפרוש כנפיו יקתהו
נאסר .פ״׳סקדכתיבשופןדם האדם זגו׳למה נאמרלאתיצח

,

שנ׳כי מובס נטשת וכו״פיידשמא תאמר מזמן נתשת

" זא*ת הא ציין למ״הדר זלמיכתזב לאתרצסדקי״לכלמצוה

עליו זאינזכשרלשתיטהעתיב גב• שסיטה פתת אהל מועד:
ולא מכשיר אבל
לא מתירשאינז מתירשזסקמןכאכילה:
מובתהסיצקמכשיר מצורע לאכול בקמים <° :א*«גומדאת
הכפרה שלאתי* שהזה ממנו עלסזבת הפבימיה״ה שוכן שיד•

זי'

הדסעלמזבתהתיצזן^* :הכשר זהדסעל מובס האלקין *תעשה
לי וזבחת עליז • <^אומרוזנסת עלוו אתעולתץוגומר:
שאר כל צפון העזרה " כגון מקום דריסתלנליהכהניסודגלו רמז ש״ה"
ישראל * :כלהקדשי׳מנין• שמותרלשזתטן בראשהמובתלך' מכילתא

"וסי * :כמה הענין מדבר פי/־לעילמיניה כתיב וזבסתעצ>ו

מ״יריבגית הבחירה אן מה שכתיב אזכיר את שמי תיירי כבית
הבת״לה* :שלבי הזלן כלומר שאני אזהבלילן לב״הת ג ®אס דן’ פ״ד ע״א
תבוא לבית* עיי׳פ״הדסוכה :שכיביפינצדצית* :אם תקריב רמז ש״ז
*ת״ל אבנים שלתת! מכילתא

האסורה לכ*נ זלא נשנית בסיני לישראל נאמרה זלא לבני נת

וט מייר• כמנחה עומר שהיא קובה :

זי״ל דהכתיבבפ משפטים מכה איש ומת תות יזמת ח'כ לאתרצת
ל״ל אלא לאזהר* :לא תגנוב וכו׳סנהדדין פ*ח :שתי® מפורשת

תבנה " קשה דילמא ה״ק אסתיצה לבנזת תבכה אבגיסשלימו
ללדאבני שלמות תבנה יתירה הוא דלל למיכתב לא תבנה מכילתא
*ממת אדמה זט#פי'

לא תרצת ולא תנאן .שנאת הדברים האלה משמע שכולן שטין

אמק גזית אלא ללמוד שהוא תוכה :

י4

’לעזקן אתר‘ ׳ פי׳צומראה צטפאפיס אשה לזנות וכ״ם
בשבועת פ״ו4 :קונה ומקנה היינו כדבר שבממון משא’כ החומד

ק״יכל הכלים כמן
שהרשות כשו לשנותו לעשותשלאככי^:
מנורה ושולחן שמזתרלעשזתו של בסן*:כזלז פפזל אהכנהכ׳או

j

ללמוד תורתו וכ״ה בזזהר* :בנפסין המטלטלים אע׳ג דכתיב
ביתיעיןס״לדבית כתלוש ימי זכ״הבתזלץדןי*ו* :שאתה

ג אבני גזית צריןלסתויכל המובס ’ :אבל אתה בונה כהיכל

וכז/אתהאדרישמאתק הספהזלותושארכל המזבח כשר וי״ל
 ,דס״מהליל לא תבנה גזית מאי אתק ש״מ תרת״ב״א :

סמ!במ

קומד בתו לבנן יכול הוא לקדשה שלא בלצון אכיה או איפכא
ולקאיכו בכלל; לא תתמוד וא״ת הא קטנה אינו יכל לןדשה

הקל שכל הכהנים נכנסים למזבח להקריב אבל להיכל אין

שלא ברצון אביה וי״לדעב״פ מוכת דזה אינו בכלל לא תחמוד:

נכנסין  i&bלהקטיר קטרת עהפ״ק דכלים *, :בתקכשמע

*עד שיעש׳מעש׳כח״מהי׳שנ״ט כתב בשסהימכ׳ם דבלאתתמוד
אינו עוכר אבלע״מעזברבלאתתאו' דאיןתאזה אלאבלב זמ״מ

שהיו מפסלין האבנים מבתק זאח״ב סכנ״ק לפנים * :רע!,
אומר וט׳דריש אכניס שלמות תבנה שלימות לשון שלוה ובזה

קשהלמאיב״מאהניג״שזחלשק הטור משמע דבמר שאפשר

מיושב קוש״וב״אשהקש למה לא אמ'ריביז דבריו על פסוק שכת$
כאן ע״ש שהאריך בחנם זע״יבלמשפט"/־ *עשה כבש שהוא רן

שימכור לו הגקשיש לז שני בתים והוא מתאוה א מהם וכדומה
הוא עובר בלא תתמוד אבל בדבי שאיאסש'לקנותו מק שתכירו

אין ל<אלא ביתא ,זקואמתאוהלועובד בלא תתאוקמשעת
ד תיל על כל דבור נמצא שהלכו ששים פרסאות
דן פ״ג ע״ב מתשבה• VI :
יהע״י החלאכיסשמהלן אדם בינוני עשרה
רמז ש <תעשהכסיסה*הי
ותעתי :י °נביא אני עתיד •פי׳שבדעתי היה
■מכילתת פרסאזתליוסשמעתי

מכוס בשיפוע זה^שוה בלי מעלות ®:לצוטפיכיק שהיו׳להם

ממסי׳א״כ לא׳ידצריך לעשות כבש מפני גילוי ערוהאלא הטינס
שאם היזעזלין מעלות ה״׳צר״כק לפסוע פסיעה גסה והיה

*

נראה כגילוי עיזה זעייבפרש״י *:ויכסיואכשרצס שהסנהדרין
דונו אות* ולא יהי׳חהרעי מלכות הדאי ספ״ו רסנהדד״ן:

ימוש״א ג״כ להעמיד מהם נביא * :שלא ברצונו .שמשה לארצהלילן

בשליתוק כסו שעשה במצרים ואפשר מפביפתד לארצה .:
*מבית הכתירה • פי׳מב״ה שלמעלה שמכוון נגד מקדש שלמטה
סכילתא בידושליסדכרעמזאתרמ״ת * :מניד שהיה מחכה זכו׳קשה

פרשת מהפטיס

היאן רתיגא זי׳לכיקדמחנה ישראל היהבערבות סואב״״ב מיל

בעזרת מלן אסור ברהטים:
ימוש"!

פתיבועל הכסא  w7>1כמראה אדם  :וכה״א כי לא ראיתם
הלתמונה• קשהמאתישלאראוכלתמונהמהצרץלכתזכלא

תעשוןאמ/יז״׳לדס״ס הנביאיסשראו באספקלרי'שאינה מאירה

דאודמותאדםלכןהוצרןלכתוב אותי:

°שגמ*ן בטובה*

לשקשגראלס״ן כלומר לאנאביסבטובה נ *ופית והאב את ק
"

ע״ג ימה:

*ב שם שהברית כמתה לארק דבתיבביזםההזאהרת

’ למש״ג לאת אכרם ברית לאמור לורען אחז את האין הזאת':יתירה
אור ודרך תייםתוהתת מוסר * .למה נאמר שהרי כבר כתיב
מהשהותרנו וטפ׳/מהזהב
לא תעשה לן פסל וכל תמונה

וחומר
.
שנית

:

שעוייס הוא כזיזכור טא ^סאין זלמן הוא
תציכוי:

^ש?,׳קפ’ש^’^מד,

’ולא יודעיםפ״׳שלאיכעזהיטב :

דן פ״דע״ב

*אמהק^י* רסזש״ז

שלהם פי בזק  mישראל על העלימה *5י  P7ל״2 ®,

פסיקתא

*ועובד את הק פ״׳אסמת אמנו עובדלבנו כזחלין כגמרא רסו »re
פ• 7מדבתיבגבי מכרוהזב״ל עבדץ ולאלקלהכי אצטל״ן מכילתא

י־למיכתבשששנים יעבוד ע״'בקדזשי,פ״ק* :מסתגר• שנא׳וכי• רמזש׳י
דהא כתעאידן ואע״פשאין יאי׳למרימ״ומה דהא לאצרן

לאיאיה ,זלאזכרדעבריהיעו •טלי אל<דסד״א דמי

עברי
ד

א

«

רענן אברהם אבלי בן חיים הלוי גומבינר עמוד מס (42הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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מטכחא דכהד® ייתרו פרשה ח

תשא את שם ה׳ אלהיך לשוא וכנגדו כתיב לא תגנוב ,מגיד הכתוב שכל מי שד1א
 5גונב ,לסוף בא לידי שכוכת שוא ,שני ®הגנוב רצות ונאוף והשבע לשקר וכתיב ®אלה
וכתש ותנוח וגנוב ונאוף - .כתיב.ובור את יום השבת לקדשו .יכגגדו כתיב לא תמה,
מניד הכתוב שכל מי שמחלל את השבת מעיד לפגי מי שאמד והיה העולם ,שלא ברא
שאמר
מלמו לששה ימים ולא גת בשביעי ,וכל מי שמשמר את השבת מעיד לפני מי
5
יעדה «^זהיה העולם שבדא עולמי לששה ימים ונה בשביעי ,שנ׳ ®ואתם עדי נאום הי ואני אל.
 כתיב כבד את אביך ואת אמך ובעדו כתיב לא תחמוד ,מניד הכתו׳ שכל מי שהואחומד ,סוף מוליד בן שהוא מקלל את אביו ואת אמו ומכבד למי שאינו אביו .לכך נתנו
עשרת הדברות חמשה על לוה זד ,וחמשה על לוח זה ,דברי רי חגינא בן נמליאל,
מרים ״ יט וחכמים אומרים עשרה על לוח וה ועשרה על לוח וה ,שג׳ ®את הדברים האלה דבר !0
ה* — ויכתבס על שגי לוחית אבנים ,ואומר ®שני שדיך כשני עפרים תאומי צביר ,ואו׳
״
י* ״ y 0ידיו גלילי זהב ממולאים בתרשיש.
5אתחםוד .רבי אומר כתוב אחד אומר לא תחמוד וכתוב [אחד אומר לא
י ־*תתאוה ,כיצד יתקיימו שני מקדאות הללו ,הרי זה אוהרה לעוקף אחר הנואף — .לא
תחמוד בית רעך ,כלל ,ועבדו ואמתו ושורו וחמורו ,פרט; כלל ?פרט ,אין בכלל
מה 5
שבפרט; וכשהיא אומר וכל אשר לרעך ,הזר וכלל ,אי כלל ככלל הראשון הרי אמרת
לאו; אלא חור וכלל ,כלל ופרט וכלל — אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט
מפורש כרכר שהיא קונה ומקנח אף כלל בדבר שהוא קונה ומקנה; אי מה
 1את וסר לשיא] אטכם מ׳ ן ק־בסעות־למאו  Iכ וכת׳
מפו  01כתוב | כתוב] & ה׳ הבהוב] דם ח׳ ן מ מכל
הגונב —  2אטכם  woלבא לידי ן ק מאו ן ן גטב  Iט
 mmן וגאוף] כ וגו׳ ן והשבע לשקר] דכם ה /א ל
וגו׳ ן  0מומר אלה —  3ומתן ונו׳ וגאוף]  0יד׳ זב
וגו׳ ן אד תחו ן ושב ונאוף] ט ה׳ ן א גטב וגד■]
לקדמי] סב וד  Iטיב)  00זד  Iכס רתענז-ז ברעך —
 4א :0מהוא מהלל ן את]  0ה׳ ן  0מבת  01משולל
ולמעלה רמוס איט|אכ (א ג׳ כאלו) מעיד למגי המקום
מכרא (כ נ'את) עולמו לממה ימים (א ת׳) ן ט למגי
הב״ה ן מלא ונו׳ העולם ש׳ו] מ זד —  5ט ביום הד ן
אצב מהוא ממכר ן כ למגי הקב״וק ט לפני המקום |
ם מנרא את העולם נעמה וגת | ימים] א ה׳ —  6ואתם]
 ]out 0כ ה׳ ינר ן חמי אד ),ד ת׳ —  7זאת אמך]
מכס זד ן זהנתוב] ם ת׳  Iם מי מתומר —  8אטב
סוף מדזוא מוליד  I 0סופו הוא מפוליו  | pשהוא] ט
זד  01מקלל אביו ומכני  Iאב מקלל וייזמו וסכנד I
למי  0זד ]  0גיתט —  9הדברות)  0נ׳ &02ןן המשה
לכך ניתנו עפרת הדברות ן דברי וכר זה מ׳ הס׳ בס׳ב)
 0ה׳ ן ם הגניזה אב הגניזה נ הגינה —  10ועשרה על
לות זה] ם זד  Iדבר ה׳)  0ת׳ כ וגר ן אט זד אל כל קהלכם וגר (א ת 11 — ),ואומר ן אכניס] ם 1ד כ ב׳ וגו׳  1ו ואמר |
כשני ונר] כם זד | תאומי אביה] ס וד ,א וגר —  12ממולאים ובי׳] כס זד .אט זהב וט׳ —  13לא תזוסיר) מ זד ם
נ׳ בית רעך ן לא התפור רבי אימר] מ ה׳ ן רבי אומר] זם וד  30 1וכתוב אזור —  14כיבד ובר הללי ם ת׳  1אזטכם
כתובים | זרז ם זד|זה] ב וד ן ן אוה  Iם לעוקב ן אהר[ ו מ׳ |א 030מאתר (ם מאתרי) תמגאף| 0מנאף —  18אט
כט עבדו  1א0כ מורו  1אין ונר וכלל שורד .רוו] מ ת׳ —  18א 0כשהוא ן ככן או כלל ן בכלל רק א ,דזכ כלל ן אי
וכר וכלל מודם בס׳א] ט זד  Jהרי] אב וו׳ —  17לאו ן ת׳|וכללןרקאזט !אי ארתהונר] ר אין בכלל אלא מח שבטרם
אי אתת וכו /כ אין את  p — 18מ דבר ן בדבר ובר מקנה בס״א] ז זדןאף ובר ומקנה[  0וד  Iאומה אף כל דבר שהוא
קךנד .ומקנה ( 0וד .וגילק׳ וויגיב׳ כתוב ובקנה)  Iד כלל מפורש בדבר | אי] א וד 03 ,אי ,ם וזרת —

 2לסוף גא לידי מ׳־מ• ת־כ קדומים פרמו! ב׳ וד׳וע פס״ר
מם ינקום משלי תתקס״ב[ 3 :לא תענה ונדי׳ במ*ו הגיר׳
מהופכת :שבל הזוכר את הש׳ וכר ואם מהלל את הש׳ עונה
 ftnyמקר מג* ואתם ונר ,ובפס״ר ס״בא דף ק״זז ונמכר
דרשב״י דרש אתרן 14 :כיעד וכו• בהשקפת ראשונה נ׳ דקש׳
ליה דבדב׳ הראשונות כתי׳ לא חתסוד בית רעך וברב׳ ממות
כתי׳ ולא תהאוה בית רעך ,וכאמה איט כן ,ו>א סמיכות הכתר׳
דורש ואדכרדת ממות קאי ומפרש הדק ראם יודע בתברו
מנתן עיניו באשתו לא יהא רואת ומעמעם או יהא בעעש
מסבב תדבר שיגאף את אשתו ,כדי ר׳בוא עליו אחרי כך
געקימין ולקוות ממנו ביתו ומדההואפש׳ דוו-,מ<ןכדשיגה
הכתוב כלשונו ,אכל אין הכרת לכך• אבל ברבר• הראשונות
אי אממר לדרוש כן דכאן כתיב זתהלד״ו בית רעךואת־כ
אמת רעך ,ועוד דנתן כולל בקרא דאמר לרעך גם שאר
דברים• ובעקר ותדבר נכר פירש גן כט״ע וגסידתי ממט
במקביל ועיין בם׳ והזהיר ובם• המר׳ל מם; ושאר המפרש׳
ולזרז הדרש אינו מובן,
הביט וסתירת הכתוב׳ קשיא
והיכרהו להגיה וכולם  noאהד עונים דהסאמר זדו אזורה
לעוקף אזור הנואף שייך לעיל אזור לא תנאף וכאן לביתו
עס־י המכי׳ שהביא הרמב״ם בסת*מ ל״ת רם־״ו (עי׳ בזי״ג
מרי יא״ע זמ״ס) זלימא דהגריית׳ שהביא הרמב-ם לקומה
מן המכררמבי׳* ממט נאמר .דתאווז אדם סוסו לחמור שנא׳
לא תתאוו! ולא תחמוד ,וכלפניט בפנים נרה מרז ובספר
ומזהיר רף לא[ :ועיין שבועות נרז• 3רמ*י לעוקב אתר
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נכסים המטלטלץ
הפרט מפורש בנכסים המטלטלץ שאץ להם אחרלח .אף אין לי
שאץ להם אחריות ,וכשהוא אומר כמשנה הורה שדהו ,על כדהך מה הפרט מפורש

5

בדבר שהוא קונה ומקנהי אף אץ לי אלא בדבר שהוא קונה ומקנה; איי מה הפרט
דבר שאי אפשר
מפורש בדבר שאינו בא ברשותך אלא ברצון בעלים ,אף אץ לי
לבא ברשותך אלא ברצון בעלים ,יצא ,שאתה חומד בתו לבנך או בנו לבתך .או אפילו
חומד בריבוד ,ת״ל ®לא תחמוד כסףווהב עליהם ולקחת לך ,מה להלן עד שעושה דברים ז מ!

מעשה ,אף כאן עד שעושה מעשה.

פרשה ט .

-----------

וכל העם רואים את הקולות .רואין הנראה ושומעץ הנשמע ,דברי רבי ישמעאל;

רבי עקיבא אומר מאץ ושוטעץ הנראה ,מאין דבר של אש יוצא מפי מכורה

™*10

ונהצב על הלוחות ,שני ®קול ה* הוצב להבות אש .וכל העם רואין <את הקולות ,מתלים נ««
קול> קולי קולות ולפיד לפידי לפידים; וכמה קולות היו וכמה לפידים היו .אלא שהיו

כשכיעים את האדם לפי כתו,גשנ* ®קול ה״ בכה.
רבי אומר להודיע שכחן של ישראל ,שכשעמדו כולן לפני הר סיגי לקבל את

"wו

התורה דרו שוטעין את הדיבור ומפרשים אוהו ,שנאמר ®יסובבנהו יכוננהו ,שמון שהיו
שומעץ הדיבור מפרשים אותו .ר׳ אליעזר אומר להודיע שבחן של ישראל ,שכשעמדו
כולן לפני דר סיני לקבל את התורה ,מגיד שלא היה בהן סומץ ,שני וכל העם מאינו.
מגיד שלא היה כהן אלטימלשנא* ®ויענו כל העם יחדו; ומלמד שלא היה בהן חרשין»« ,מים ת
שנאמר ®כל אשר דבר ה׳ נעשה ונשמע; ומנץ שלא היה בהם הגרים ,שנאמר*יתיצבו« m
מדים י לר
בתחתית ההר; ומלמד שלא היה בהם טפשים ,שנאמר ®אתה הראת לדעת.

מרים לג י

15

נואף ,נעשה לו אבוטרופום להרגיל לז גפים לנאוף)1 :
נכס׳ המטלפלץ וכר• מכדרשב״י( 5 :שאתר .וכר• נ״ל שפות׳
מאמ׳ דה להמ׳מכל• לאו ולחנם פקפק בס׳־ס•)  7עד שעושה

מעשה• מכדרשנחי ,נ*ן ס״ב• ב״ס יד• וירא׳ עם* רגחד מביא
המכילתא בוה״ל ,החומד יבול ברברים ת״ל לא תחמוד ובר
ולקה! !-לן מה להלן ער שעושה מעשה אף באן שעושדת
מעשה• ועיין כמ״ג לאוין קנ״ת ורמב״ם מ־א מהל׳ גזלוה
ואבדה הים ות״י שנתב דהתאוה היא בלב והמסור בעשה
מעשה 9 :רנראה* בא׳ב פגיה ז״אראר״ז והנשמע ,ואיגי
יודע טעמו ,ועיין מדרש שמואל פ«  10וממב ונר• ספרי
דברים פ׳ שמג ד״ת מימינו אש רה וברת שם דף רי״א,
שהשחר פ״א מס׳ 3׳ פדד״א כר פ״גיא ומד׳ שם׳ פ-ס סד .ם״«
ורשחי 11 :לפידים• לע׳ פ״ג 12 :לפי בפו• שמ״רפ״הס״ם
וס־כט פ״א ,תנתומא שמית ס״נה .פסדד״ב פ״יב דף ק״י•
שות״ט מזמור ד-ב 14 :שנא׳ יסובבנהו ובי׳• ספרי דברים
פ״שיג ומ״ת שם דף קג״א 16 :שלא היה בהן סומין ונד■
במר״ר נרו פא פ״יג סה ,שהש״ר פ״ד פסוק «׳• ססדר*כ
פ״יב דף קו:״ סס״ר פ״ו דף כה» ומ״פו דף  09תגתימא

 1אב פרסים נכס׳!אכ טטלטלין & ,המטלטלים ,ן המסולסלים
וקבס׳  1ן אף כאן אין לו אלא  1מאף אלו מסים | אף וכר
אחריות] א ת׳־  Iב כסלטלין— 2מם כשהוא ן אב אומר על
בדמן (כ בדחן) בת׳ במש׳ תורה שדהו מה ן עלבדתך) רקם.
ארמהת׳—3טאף כל דבר שהוא וכו׳! זם דבר  Iאף וכר
בדבר שה״ם] ם ה׳ י אוב דבר  iאב או מה— 4אב מר שאי
אפשר לד (א ג׳ לבא) ברשותך $א למק הבעלים .ט דבר שאי
אפשר לבא לרשותך »>א לרסן הבעלים אף וכד׳ 1A ynrb
למון הבעלים ן בדבר וכר) ם שאי אימשר לבא ברשותך $א
לדבון בעלי׳ אף כ-ד שהוא קונו! ומקנה שא־׳אלבאבדשותך
אלא למון בעלים ן שאי] א ה׳ —  5אב לו לבא S I
לרשותך! אוב לרד׳ רבעל׳ן אימתשאת !כיודאשאה!
ק בהי •-בני— 6אמכן נדבר-בדברי׳ !מבעליהן |ולקתת

לך| רק אוטיאזמב שיעשה -שיעשה— 8רואים את הקולות]
כמת׳  Iאטכם את הנראה  Iאבם את הנשמע ן הנשמע וכו׳
הגראה] ט ה׳ —  0אב את הנראה  Iם את הנראה שהדיבור של אש יובא ן רואין) נחה ט״ז .ם ראי .אדב דאין BO I
דבור ז של אש] ן שלא ייבא —  10להבות אש) ב ת׳  Iוכלובוץ מ את הקולות סלי  Iהמוסגרת׳ ד | א.ת הקול״) כ ת׳—  11קול!
כ-ה אטב | ולפיד לפידי) מ לפיד לפידי ,ד ולפידי ,ט ולפידי לפידין! מ במה ן היד בפעם הא׳] ם ת׳ ן שהיו ט ח׳— 12אט
בכת קול ה׳ בהדר וגר (א ת׳) —  13ר׳ אומר) ד ד-א! לפגי) מ על —  14היו ובו׳ התורה! מ ת׳  1ב והיו מפרשין ! אם
יבוגנדו יברגהו כאישק עיגו | יכוננה•) ק ת׳  Iאטב שממון (כ״י) שמכוון שהיה הדיבור יזאא —  15כ ומפרשין אותו .אש היד
מפרשיןאותון ר׳ $יעזר אומד) כ ר׳ אומר ,א ר׳א | ר׳ ^יעזר אומר! מ ח׳  Iט ולהודיע _  16כולן! א ה׳  Iמגיר! וט ח׳  1י
לא  Iא היו  Iכ היד בהן תיו בהן ואת־כ גמפקו המלות שלא היד בהן— 17ם ומנין שלא  1מגיד) אטב פלמי  Iאב היד ן שנא׳1
ד ח׳  1יתדו) מב ה׳ [אטב מלטי! ם ומנין שלא  Iאב היד —  18ם ת-ל גל ן דבר) ם ת׳ןכ ומלמד שלא היון אם בלמד |
אתיו —  19אשב מלסי1מ ומנין שלאן אב השן ממשים] כמ׳ 1ט הוראת <ילק׳ וויגיע׳נבמק׳) אבהראיה!לרעת! ט ח׳ —
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מסכתאדבחדש יתרו פדשהח
לא תגנוב למה נאמר לסי עהוא אוטו ונוגב איע ומכרו [ונמצא בית מות עטת]
(ש«ת בא> עונש שטענו אזהרה מנץ תלמוד לומר^לן תג גוב והרי זה אזהרה מעב נסע
אתה אומר לגונב נמש או אינו אלא מונב מטון כשתא אומר לא תגנומ (יקיא "ס) הח
אזחיה לגונב טמון הא מה תלמוד לומר לא תגנוב בגונב נפשות הכתוב מדבר או הרי זה
אזהרה .לגונב מטה (ילא) [והלא] *) אזהרה לנתב נמש אמרת צא ולמד משלש עשרה
מדות [וכר] סי) ועוד אמרת ס 0שלש מצות נאמרו כענק זה שתים מפורשות ואחת סתומה
□למל שתומה ממסודעת מת מסודשת מצוד! שהייבק עליה מיתות כית דק אף סתומה מצוה
שזזייכין עליה מיתת ביה דין הא אין עליך לוטו כלשון אהרון אלא כלשה ראשון הרי
זה אזהרה לגונב נפש והלא אזהרה לגונב מטון ח):
לא תענה ברעך ונו׳ לפה נאמר לסי שוזא אזמר ועשיתם לו כאשר ? 00לעשות
לאחת (?מים *») עונש שמענו אזהרה לא שטענו תלמוד לומר לא תענה ברעך וגר •ס) ?

Q

לא ווחטר) •«) כיצד נתנו עשרת הדברזת הי על לווו זה וה' על לוה זה כתיב אנכי
יי׳ אלהיך וכנגדו לא תרצה מגיד הכתוב שכל סי ששופך דט מעלה עליו הכתוב
באלו ממעט נדמות המלך ,משל למלן בשר ודם שנכנס לסדנה והעמיד לו איקונות mm
לו צלמים(«««) [וטבע! לו ססכעות לאחר זמן נסו לו ([ )««p+איקוגותיו] שכד לו צלמיו
ובטלו לו מטבעותיו  )3ומיעטו בדמותו של מלך כך סי שהוא שוסן דמים מעלה עליז
הכתוב מיו ממעט כדסותהסלך שנאסר שופך דם האדם [וגו׳ כי נצלם  owtעשהאת הארס]
(מ»6ו«)«*):כתיב לא יהיה לך וכתיב מגדו לא תנאף סגיד הכתוב שכל סי שעובד
עכורה זרה מעלה עליו הכתוב באלו מנאףאהר המקום שנאמר האשההטנאמתתחת אישה תמה
זרים (י״קאל«)«) וכתיב ויאמר יי' אלי עור לך אהב אשוו אהובת רע ומנאפת וגו׳ (*»b 1
נתיב לא תשא את שם יי׳ אלהיך לשוא ומגדו כתיב לא תגנוב מניר שכל סי
שהוא גונב לסוף בא לידי שבועת שוא שנאמר הגנוב רצות ונאוף !והשבע לשקר] ()r w
וכתיב אלדז ונמש רצזח ומוב מאוף (היאי)ו כתיב זכור את יום השבת לקדשו
וכנגדו כתיב ל א תענה מגיד הכתוב שבל סי שמחלל את משכת מעיד למי סי שאסר
והיה העולם שלא ברא מילטו לששה ימים ולא נח בשביעי ובל סי שמשמר את השנת
מעיד לפני סי שאמר והיה העולם שברא עולמו לששה יטיס וגה בשביעי שנאסר ואתם
עדי נאום יי״ (ימעיה «) ן כתיב כבד את אביך ואת אמך וכנגדו כתיב לא תמסור
מניד הכתוב עכל טי עדלאחומד סוף מוליד כן שרגא מקלל את אביו ואת אמו זטבכד
לטי עאינו אביו לכן נתנו עעות הדכרות המעה על לוה זה והמעה על לוח זה דברי ד"
הניגא בן גמליאל וחכמים אומרים עשרה על לוה זה ועשרה על לוה זה שנאסר את הדברים
האלה דבר יי׳ [ונר] ויכתנם על שני לוחות אכניס (מיש ") ואומר שני שדיך כשני עשרים
___
תאומי צניה («•״ ל) ואומר ידו גלילי זהב מטולאים בתרשיש («ז») מ)ז

לא תחמוד רבי אומר כתוב אחד אומד לא תחמוד וכתוב אהד אומר לא תתאוה
כיצר יתקיימו שני מקראות הללו הרי זה אזהרה לעוקף אחר הסנאף גי):
( Pff/PKg 953נ 5קדומים שם  mg> 6y1ממי סוגם נמסות מהלי״ד  5051סז״״ג וסבס״ע 7אע*ג 3*07
א01ל0
05״ חסל* ואל אמס ע*0מך וגו’ א״ן  vwtb vלא0ס • סא*צ הוסיף שמעדן  pעלפון  *amtoלא
למוקף אסל 309אף  55 1*0 0191503 0101ומחקו לקמן  0*73לא מחמוד <**ע ג יד) סא*צ  pooמלס א ו וגלש
סכא וסלם וא*צ9 :ו) וכ״ם נ״לקוע (וע״י״ש מהוא קסוע  *mw (0310m 50100 0100 307לס בגעלא
 1*0 [•77090ע׳א  0700צא 1ל0 70י*ג J03 57 00773 071000 0170ל *300 7090י00B95 7570 5090 005 0
אף כאן 33ס10ת כלא 7לא שרצח סוא הורג  003וק לא תכאף הוא נואף מש (ולאסוק• 0פ«* סלאג״ע) 3*01
לא ( 003 53130 01 51350חלא כסלמ״י  00עיי* 0חבל סל 70מעכי״גו הוא 0תכ*א אידן 7ע**05 *0ל סכא QF*p07
 005סכחוב 003 7370ק וכו' ולא קאמר במה הכתיב מדבלבעחויינ^לאוץ מנוכח 0אץסלמ*י עיר,י 9״״*sr(601*305״650
ולמד מיג ממס דני הלמי מעניינו סלם מלוח  11953ומי ומוחין 0ל1ס01ו7א0לחוא*:3ע>)ג*'ס*לקוע
ועוד אמר לבי :ת) ועיין לקמן  0*9000ס״ס :יח) גדין סכות ד' מ״ב ובחסר״ מלש סי״ <דל :ש) כגיל ל0מ
^10 5091״ 3כיצד 191 1303״  071* •3*6למס מביא  01קולס 0חיש כל סובלות ומאיל סלח  '11 0*79600סכא סא ולקמן
לא  *57 7000אומר וכוי 1 0090 00190 79א 9*0ג׳ כיצד  1303וכו* אססס כוי וייקח חסצא 0 797*000לס3י3י
סוא סנכון 0לסי / 00קייס 0כ 75אם אכין  690מגד לא 9 7000ל כרסך ואלא 7 7000א0ס קא• 51ד9גחג
 03007 017575סולח ולא  0«5 7000ל9ן « 00707א כלל ואחריו סימו לא  9000אסם רען  0396 *10ססאמל
סלאסליו אלא  7000דעעון קא•  onאין לו מייכוח  00כבד אנין וקדר סמאמלש סוא עולס שס על סלל
סספקש :כ) גי ה״לקוס וסקלו  :1*019599כא) עיין חנהזלין  5*9 05סשועל לועז 0ל שלאל וסי:
כבי) בעקלא  5109תקס אס ולש * כג) עיין נילועלע• מקלש 5ו *0א  05031מס *3 )79 »00״ ס^לקס כחוב
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מסבתא דבחדש יתרו פרשה חט

עא

לא תחמוד כית רעך כלל ועבדו ואמתו ושורו וחמורו פרט כלל ופרט אין
בכלל אלא מך .שבפרט וכשהמז אומר ובל אשר לרעך חזר וכלל אי כלל כלל וראשו!
הרי אמרת אלא חזר וכלל כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט [כלל ופרט ובליל] מץ
אי אתה  pאלא בעין הפרט מה הפרט מפורש בדבר שהוא קונה ומקנה אף בלל מפורש מ)
בדבר שהוא קמה ומקנח אי מה הפרט ,מפורש בנבטים המטלטלץ שאץ להם אחריות אח
אין לי אלא נבטים המטלטלין שאין להם אחריות וכשהוא איטר במשנת תורה שדחו מד,
הפרט מפורש בדבר שהיא קונה ומקנה אף אץ לי אלא בדבר מ) שרגא מנה ומקנה אי־ה)
 nrהפרט מפורש בדבר שאינו בא ברשותך אלא ברצון בעלים אף אין לי אלא דבר שאי
אפשר לבא ברשותך אלא ברצח בעלים יצא «) שאתה חומד בתו לבנך או בנו לבתך(*):
[לא תחטד יכול] ל) אפילו חומד בדבור תיל לא תחמוד כסף וזהב עליהם [ולקהת
לן] (יגייס י) לא) מה להלן עד שעושה מעשה או באן עד שעושה מעשה:

פרשה ט
וכל חעם רואים את הקולות רואץ ועראד ,ושומעץ הנשמע דברי ר* ישמעאל רבי
עקיבא ,אומר רואץ [הנשמע] א) ושוטעין הנראה ואץ דבר שלא •צא מפי הגבורה מחצב«)
ענד הלוחות שנאמר קול יי׳ חוצב להכות אש (ההלים «) :
מאיל עין א״ אומר וכל לא חהאוה כיצד יהקיימו ונו״ למוקף מאהל המנאף והאמן הז״ינ נזה המאמר
וגמר אומר למחקו ,ולהיסיפו למיל גני לא תנאף (וכן הגיה האיל עיין למיל אוח ••ג) והכא גרס עפ״י סס״מ
להר״מ מצום יס״ו לא מחמד נאמר כאן לא חסמד ולסלו הוא אומר לא תמאוח לחייב על החאוס בפני עצמו
^ועל סחימוז בפ״ע רני אומר כסוג אי ונוי הללו לומר כך שא© המאוס סופו לחמוד שנאמר לא חחאוס ולא
’מחמוד מנין שאס חמד שסופו לאנוס ולגזול מ״ל והמדו שדוח וגזלו וסיים ועי" זו אימא נהדיא נסה״מ להר״מ
ונס" מילה ואנדה ס״׳א עכ״ל תאמת שאף המגדול מוז והה״מ רמזו שם על מכילחא זו והניאו מקצמס והא״ל
הגיס ג״ה «♦׳ סז״ע אלא שהמיג נ' המאמרים לאחד וג" לא חסמד ר״א כסוג א״א ובו* כיצד וכו" לחייג מל
המאוס וכו׳ ולומר לן שאם ימאוה סופו וכו׳ (גס תיס המאמרים כמו שרמזהי לעיל אום י״ע) אמנם מוחי אינה
מסת נסגסוס אלו לפ« שנוסחה הילקוט ג״ה כנוסחחינו ועוד שאינני רואה מה שקסמה אח הסופר ואין ולס* , j89
\נו העפוחק־מל  pללדאומר ל♦ שנוסחא שלפנינו מיקר וברייתא של הר״מ הוא מ מ כילק א א מלח־ ומה סנתב
סז״יג וגירסא זו קמס לישנה שאין כלמוד מלא המאוס אזהרה למוקף שהרי לא חתאוה גגי גית כחוג לדעחי יעה
דרשו לא מסאוה אזהרה לעוקף אמר שאפרש מהו עוקף אמר מנאף והנה ערש״י נשנועוח שם וסי" העיון
ערן ע קנ א' לא יספיקו לכל מעיין נדנר אמנם מ״ש הערון נערן מקג נ׳ הוא נראס עיקר וז״ל מאי מקונה
מדם אר״א שהיו עוקנין לסרוג נפשות פי" מערימין ועוקג אחר מנאף נראס כענץ זה עכיל פירוש לפירושו
שגורס נעקנס ונערמה שינאף אח אשחו כדי לנא עליז נעקיפץ לקמח אח ניחו ואח שזהו וכל אשר לו ספן
שמנין הנסוג לא ישא פני כל כפר ולא יאנה כי הלנה שחד ומעמה דרשה חז״ל הכי היא שנמרוזסנס׳ ?תרו כתיב
לא מסעד אשם רען וענדו ואמתו וט" א״כ קרא כמשמעו שההורה לוחה לראובן שלא יסמד כל מה שהוא לשמעון
אמנם נזנרוח שנואחחנן חלקתם התורה ולא הממד אשח רכבך ולא תתאוה נית רעך שדהו וגו" משמע להו דלפנים
צוסס סורס לאחד אמרה לא חממי אשה רען כלו" שראובן לא יחמד אשת שמעון ולשני אמרה ולא ההאוס וגו"
כלו' ולשמעון צוסה שלא יחאוה לניחו ושדהו של ראונן וימקיף עליו שיממד אח אשמו כיי שיקה אח כל אלס
 /ממנו כליל מי הממן וגם סדור המאמרים מולה •יפה עש״י ©יל המקראות ומה שהכריסס לדרשה זו ג״ליכזי __ *w
נכל הדינור לא מחמד ולא סקאוס כנגד כנד אק אגש כל״ל!:כה) וכ״ה נילקוע אלא שהוא קעוע עיי״ש והא״צ
המס אי בלל כלל הראשון אמרח "לא אי אחס דן וכו" וא״צ :כו) כלו• אף הכלל מחפרש כן וגי‘ הילקוע אף כב
דני* שהוא קונה ומקנה והגיה  pהא״ל :כז) ג"" הילקוע אף כל דבי שהוא קונה ומהנה וכיה נ«" הרמנ*ן נפי
ואחמק וכן הגיה הז״״ג והא״צ הגיה וכשהוא אומר נמשנה חורה שדהו הא אינו יכול לומר כלל האמלון אלא כל.
הראשון עה הפרע מפורש וכו" כגי" הילקוע וא״צ :כח) הז״ינ והא״צ הגיהו ומה אנל בילקוט איתא א• מס
ובניחותא הוא ואינו אלא כטסחא אחרינא וכל עיקר הדרשה לאפוקי שלא האמר ניח רען אכל שבניה מנן
ולשק סרמב״ם נפ״א מס* מילה כל החומד ענדו וכוי או דגר שאפשר לו שיקנהו ממנו וגו״ :כע) נאנ
•
יכ*ה בסי!ימ ^הי מ מליה ?סיס מ?/2ג
איהא יכול שאתה חומד וכו״ ונראס שהוא עעוח המעתיק ג
קכ״ח וניראים אוח רנ״י ג" יבול החומד בדברים עיבר ובו" ונושמת הילקוע בנוסחא שהיחס לפנינו :לא) וכה
נרמנ״ם י״ '° 8גד^ה ינסמ״נ שם:
מ) א) מ״ל להניס והא״ל הניס מאץ ושומעץ הנראה והנשמע ומיץ נאגיח שמואל ס״ע ונפדי״א
פמ״א ונרע״י פס״ח ונילקוע המאמר קעוע :נ) האיל הגיה שלא נחצב וא״צ והא״א כתב נדפיס קושעאנעינה
כ«נ ואיו דנני של אש יוצא מסי הגבורה וסרי״ג נ״ל «©ק «לה ואין וכחב נמקומה ראו מכיל וגי סינקוע
ראו דבר של אש יוצא מפי סנגורה ומוצג ו«* ומיין ספרי מרים סי" שעיג »<סמן שם נמ״ע אוח ליד:
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יתרו (3חדש>

מכילתא

פרשה ח
רסה
וחמשה על לוח זה דברי רכי חנינא בן גמליאל.
וחכמים אומרים עשרה על לוח זה ועשרה על לוח
זה שנאמר (דברים ה> את הדברים האלה יי דבר יי׳
ויכתבם על שני לוחות אבנים ואמי (««״« ח שני
שדיך כשני עפרים תאומי צמה ואומר («ם ה) ידיו
גלילי זהב ממולאים בתרשיש:

עליו הכתוב כאלו ממעט בדמות המלך משל למלך
'כשד ודם שנכנס למדינה והעמיד לו איקונות ועשה
לו צלמים וטבעו לו מממנות לאחר זמן כפו לו
איקונות שברו לו צלמיו ובטלו לו מטבעותיו ומיעטו
כדמותו של מלך כך מי שהוא שופך דמים מעלה
עליו הכתוב כאלו ממעט כדמות המלך שנאמר
(בראשיתם) שופך י«דם האדם .כתיב לא יהיה לך « לא תחמוד .רכי אומר כתוב אחד אומר לא תהמוד
וכתיכ כנגדו לא תנאף מגיד הכתוב שכל מי שעוכד
וכתוב אהד אומר (דברים יס לא תתאוה כיצד
עבודה זרה מעלה עליו הכתוב כאל ‘:מנאף אחר ■־יתקיימו שני מקראות•" הללו יי הרי זה אזהרה לעוקף

המקדם שנאמד (יחזקאל טס האשה המנאפת תחת אישה
סקח זרים וכתיב (הושע  pויאמר יי׳ אליו עוד לך
אהב אשה אהובת רע ומנאפת וגו׳ .כתיב לא תשא
את שם יי׳ אלהיך לשוא וכנגדו כתיב לא תגנוב
־ מגיד שכל מי שהוא גונב לסוף בא לידי שבועת
•א שנאמר (ירמיה  0גנוב רצודו ונאוף וכתיב (הושע
־ 0אלה וכחש רצוח וגנוב ונאוף .כתיב זכור את יום
השבת לקדשו וכנגדו כתיב לא תענה מגיד הכתוב
שכל מי שמחלל את השבת מעיד לפני מי שאמר
והיה העולם שלא ברא עולמו לששה ימים ולא נח
בשביעי וכל מי שמשמר את השבת מעיד לפני מי
שאמר והיה העולם שברא עולמו לששה ימים ונח
בשביעי שנא׳ (ישעיה מג> ואתם עדי נאום יי׳ .כתיב
כבד את אביך ואת אמך וכנגדו כתיב לא תחמוד
מגיד הכתוב שכל מי שהוא חומד סוף מוליד בן
שהוא מקלל את אביו יי• ואת אמו ומכבד למי שאינו
י אביו .לכך נתנו עשרת הדברות חמשה על לוח זה

הנואק;
?א תחמוד בית רעך .כלל .ועבדו ואמתו ושרדווחמורו .פרט .כלל ופרט אין בכלל אלא מה
שבפרט .וכשהוא אומד וכל אשר לרעך חזר וכלל.
אי כלל יי׳ כלל הראשון הרי אמרת אלא ■י ,חזר וכלל
כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט אי אתה דן
אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש בדבר שהוא
קונה ומקנה י«אף כלל מפורש בדבר שהוא קונה
ומקנה .אי מה הפרט מפורש בנכסים המטלטלין
שאין להם אחריות אף אין לי אלא נכסים המטלטלין
שאין להם אחריות .וכשהוא אומד במשנה תודה
(דברים ה> י שדהו מה הפרט מפורש בדבר שהוא קונה
ייי ומקנה אף אין לי אלא בדבר שהוא קונה ומקנה.
אי מה הפרט מפורש בדבר שאינו בא ברשותך אלא
ברצון בעלים אף אין לי אלא דבר שאי איפשד לבא
ברשותך אלא ברצון כעלים יצא שאתה חומד בתו
לבנך או בנו לבתך או אפי׳ חומד בדבור ת״ל (שם !ס

ו£וה הנר״א יב .דם האדם הי :יג*.ואח אמו• מיותר :יד .הנר ה ,ברו^מו .לא החסוד רבי אומר ס׳ ער  giaהם ,ש׳ך לעיל איה י׳א :טז .הללו
לחייב על התאוה בפ״ע ועל ההימור בפ״ע ,ולומר  *fiשאמהתאוה מופו לחמוד שנא ,ולא חתאוה ולא תחמוד ,ואם חמד סופו לאנוס
—"־ולגזול שנא ,וחמדו שדות וגזלו :ה" .הרי אזהרת לעוקף אחר הנואף"׳ שייך לעיל אות ט :יח .כלל הראשון אמרת לא אלא אי אתה ח כד :יט .אף כל
רבר שהוא קונה כד :כ .שדהו הא אין יכול לומר כלשון אחרון אלא כלשון ראשון מה הפרט מפורש בדבר שהוא קונה ומקנה אף כל דבר שהוא קונה

־־־־־־ -----—---------- -------------------------- :------------------- ---------- ----------------

■----------

דת רענן שנא ,את הדברים הא?ה .משמע שכ:לן שוק כאחדןלעוקק אחר .קי* שמראהלמנא&יס אשה לזנוח וכ״ה בשכועוח פ״ו :קונה
ומקנה .היינו כדבר שנממון משא״כ החומד ללמוד מורמו ,וכ״ה סוהר :בנכסין הממלטלי" .אע״ג מסיג כים לעין ס״ל מים
ן־~
המלוש דמי ,וכ״ה כחולין דף י״ו :שאתה חומד ברו לבנך .יכול הוא לקדשה שלא כרצון אכיה או איסכא ,ולק אינו ככלל לא מסמול ,וא״ס הא
____ __________" קטנה אינו יכול לקדשה ש1א כרצון אכיה ,וי״ל דעס״ח מוכה דזה אינו ככלל לא מחמוד________ ___________ :
ה2הות וביאורים

קיג .חזר וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה ח אלא כעץ הפרט :קיד .ומקנה .ת״ל אמה[ .ונרשם עה״ג לא הממי ,וכילקוע ומקנה אף כל דכר ,והשאר

יימול]:

הוכה ומקנה& .י /לאחותי דכר מכמה ולימוד________ :
כתו ?בגד .שכשיגדלו ינשאו שלא כרשות אביהם ,ולאשה עצמה
ודאי מומר לחמוד דאשת רען כתיב ,והנועם שעומדת
להנשא ,ודומה לחנווני שמותר למהותו הימדיר_לב_ת^1ץמ^ד

"

הנצל״ב
למכור ,וכדאי׳מ״ב דף קנ״א שהשתדלו האמוראים שימנו להם
ולא לאחיהם ,משא״ב אכ יש לומר שאינו רוצה להשיאם כלל
ברשותו :ומכאן יש ללמוד ,שאין איסור בשכירות במים לחמוד
בית ששכר תבירו ,שהרי תו&ו אפשר לבא ברשותן שלא ברצון
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יתרו <כחדש)

מכילתא

לא תחמוד ייי כסף וזהב « עליהם מה להלן עד
שעושה מעשה אף כאן עד שעושה מעשה:
פרשה ט

וכל העם רואים את יי" הקולות .רואץ הנראה
— ושומעין הנשמע דברי ר׳ ישמעאל .רבי עקיבא
אומר רואין ושומעין *הנראה יי׳ ואין דבר שלא יצא
מפי הבכורה יונחצב על הלוחות שנאמר (תהלים כנס
קול יי׳ חוצכ להבות אש :וכל העם רואין .קולי
קולות יולפידי לפידים .וכמה קולות היו וכמה
לפידים היו אלא שהיו משמיעים את האדם לפי
כהו שנאמר <ש >0קול יי׳ ככה .דכר אחר י להודיע
שכחן של ישראל שכשעמדו כלן לפני הד סיני
■ לקבל את התורה היו שומעין את הדיבור יי ומפרשים
!1מו שנאמ׳ (דברים לב) יסובכנהו יכוננהו שכיון שהיו

'שומעין הדיכור מפרשים אותו .ר׳ אליעזר אומר
להודיע שבחן של ישראל שכשעמדו כלן לפני הר
סינ4לקבל את התורה לא היה בהם טומין שנאמר
והל העם תאין .המגיד שלא היה בהם אלמים (שסות
יט> ויענו כל העם יחדו .י ומלמד שלא היה בהן
חרשין שנאמר (שם  coכל אשר דבר יי׳ נעשה
ממת וער״א

ידתרענן

פרשה ח

ונשמע .ומנין שלא היה בהם הברים שנאמר
ימ ויתיצבו בתחתית ההר .י ומלמד שלא היה בהם
טפשים שנאמר (דברים ח אתה הראת לדעת .רבי נתן
אומר מנין אהה אומר שהראה המקום לאברהם
אבינו גיהנם ומתן תודה וקריעת ים טוף שנאמד
(בראשית טס ויהי השמש לבא ועלטה היה והנה תנוד
זה גיהנם שנאמר (ישעיה לא> ותנור לו בירושלם
(בראשית « 0ולפיד אש זה מהן תורה שנאמר ומל
העם רואים אח הקולות ואת הלפידים( .שם) מ
הגזרים האלה זה קריעת ים סוף שנאמר (ההלים קלס
לגוזר ים סוף לגזרים .הראהו בית המקדש וטרד
קרכגות שנאמר (בראשית טס קחה לי עגלה משולשת
וגו׳ .הראהו ארבע מלכיות שהן עתידין לשעבד את
בניו שנא׳ <שם) ויהי השמש לבא ותרדמה נפלה על
אבדם והנה אימה השבה גדולה נופלת עליו .אימה
זו מלכות כבל .חשכה זו מלכות מדי .גדולה זו
מלכות יון .נופלת זו מלכות רביעית רומי חייבתא.
ויש מחליפין בדבר נופלת זו מלכות בכל דכתיב
(ישעיה נא) נפלה ככל .גדולה זו מלכות .מדי שנאמר
(אסתיס גדל המלך אחשורוש .חשכה זו מלכות יון
שהחשיכה עיניהם י של ישראל בתענית .אימה .זו
<שם

פא .עליהם וגר :ם״ט א .הנראה .והנשמע[ :וטרא :רואק הנראה והנשמע] :כ .שלא נחצב[ J :קולי קולות ואת -nb cmbn
לפידי לפידים] :ד .וכל העם רואים להודיע שבחן כר :ה[ .וטנק שלא היה] :ו .וטנק שלא בר :ז .של ישראל בצרות .איטה כר:

כר שיעשה מעשה .כס׳׳מ שי׳ שנ״ס כשב גשם סרמכ״ם דכלא משמוד אינו עוכר ,פנל מ׳׳מ עוגל כלא פפאוס ,דאק סאוה אלא'

כלב ומ״מ קשה למאי נ״מ אפל ג״ש ,ומל* הכורל״ משפע לכרכר שאפשר שימכור לו כגון  6*6לו שגר כמים ופוא פפאוט  ,bמפס
 Aוכלימה פוא פוכר כלא פפמור ,אכל כרכר שאי אפשר לקנופו מק שמכירו אק לו אלא נים א׳ והוא «פאופ לו פוכר כלא ממאוה משפם ממשכפ:
 nwiוביאורים

קלו .כסף וזהב עלזהם ולןהת ק• טה להלן :קנח .הקלות
של אש מצא טפי הנטדהונחצב ודר :קיו 4הטרשים אותו .נ״כקלריש רואים לשק ראייסהלג והגנה:

 nmהלפידום רואק הנראה :קח .ואין הכר שלא יצא טפי הנטרד-נ״ג י״ג רואק רבוד

-------------------------------- ----------------------- :גרכת הנצנע _---------------------
השוכר שממי ממנו ,וילא כמהרש״ן ז״ל שהניא המל״מ הל׳ אף כאן עד שיעשה מעשה .והיינו שמשסדל להשיג לעצמו
, .
נזילה פ״א ה״ט ,ומר השיג עליו גס הוא ממנלא .ואולי גם ז—:גמקם או גממנה______ •-
המהרש״ן מודה ננה״ג שיש זמן לשכירופו ,והוא לא כפה אלא
כיש לו פזקה ,ומנלי דעת החומד ממט אין שופו לצאת מידו
פרשה ט
לעולם ,ולא עמד המל״מ ז״ל על דעתו של המהרש״ן ו״ל:
ר׳ עקיבא אומר רואין ושומעין הנשמע ,ראו דבד
!ובמהד״א כפג הגהמ״פ וז״ל] מה הפרט מפורש
של אש יוצא מפי הגבורה ונחצב על הלוחות.
בדבר שהוא קונה ומקנה אף כלל כצ״ל וכ״ה כילקוט שמעוט ,וזה הסבר דר״ע .וכ״כ רבינו כפיי
שהוא קונה ומקנה ,יצא שאתה חומד כתו לבנך או יאמר רואים לפי שהקול בא כאש ט׳ .ודע שהמנא מפרש
כר .כצ״ל .דביש הוא כלל מה שבכיה רען ,ואח״ב מפרש

כל הענין לאפי עשה״ד לא כהרמכ״ן

דומיא דפיט שהוא קונה ומקנה ,פי׳ שהמוכר איט אלא מקנה
ולא קונה.,משא״כ כמו לבנן ,שכמו שהוא קונה אפ במו כן
פנירו פונה אפ כט:

הדרוש ופמצא:
מנין שלא היה כוי .כצ< וכ״ה בפנפומא כד״ה ילמדנו
יביט המושש כפיו כר:

ז״3

עיי״ש ,דוק ככל
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מכילתא
דרבי שמעון בן יוחאי
עס״י כתבי יד מן הגניזה וממדרש הגדול

עם מבוא ,הלומי גרסאות

והערות

הוכן וסודר בידי

יעקב נחום הלוי אפשטיין
ולאחר פמירתו נערך והשלם

גידי תלמידו

עזרא ציון מלמד

תוצאת מקיצי נרדפים

ירושלים תשט״ו
מכילתא דרבי שמעון בן יוחאי <אפשטיין> מכילתא דרבי שמעון בן יוחאי עמוד מס (5הודפס ע״< תבנה אוצר החכמה (0

Tl
ב״ת

הקדמה
אמר לוזס ו־״ס לתלמידיו :בניי uo .סדותי,
ססדותי תרומות מתרומות סדותיז 0ל ר״ע•
(גטין סז א)

קובץ מדות אלו ,נ^כילתא בארמית .לא בא לידינו .תשתקע במדרשיהם של התנאים

האתרוגים ,כשם שקבצי משגיותיהם של כל תלמידי ר״ע נשתקעו במשנתנו ,סשנת רבי.
ובמשניות ממיצתיות של בני דורו ודור בגו .אבל גם ממדרש הנקרא על שסו של ד״ש,
•מכילתא דר׳ שמעון בן יותאי" ,שעדיין תיה בידי בעל "מדרש הגדול" ולפני ר׳ סולימן
אוחנה ,אבד ונעלם .ד״הוקד הגדול דד״צ הופמן ליקט לפני המשים שנה מתוך מדרש
הגדול וספרים אתרים את קטעי המדרש תזה ושיתזר את הספר .נתגלגלה זכות על״ידי זכאי
וזך בתורתו .ולפני ז״ך שנה גילה מו״ר זצ״ל ,בין צילומים של כהבי־יד מן הגניזה שקיבל,

שני קטעים גדולים וחשובים מן המדרש היקר הזה .בשנים שלאהר־כך הגיעו לידו עוד
כמה קטעים .כל קטע וקטע ניתן לי להעתקה חיכף לבואו .אף על פי שכבר היה בידו
הלק חשוב של הספר ,לא ניגש לסידור החומר ועריכתו .משום שציפה לקטעים חדשים,
שישלימו אח המסר .ולא מילא את בקשהם של חכמי ישראל ,חבריו ותלמידיו ,שיוציא
לאור את הקטעים הנמצאים.
בשנת תש״י התחיל בסדור החומר ,ולאחר שהכין לדפוס ארבעה עמודים בכתב־ידו
(להלן 1״ aהפסיק .כשבועים לפגי פטירתו נעתר לי והרשני לגשת לסדור החוטר והכנתו
לדפוס .בי״ב בתשרי תש״ט .כמה שבועות לפגי מלאת לו שבעים שגה ,כתב טעין־צוואה
•למכילתא דדשב״י" (שנפתחה לאהד פטירתו) ,וזה לשונו:
•אם יזכני ה׳ כריך הוא .אסור מכילתא זו ע״ס הקטעים ואסלים אומה בסטים עיס מה״.1
•קסע לגיגנרד השני יש לסדר כולו כסוף הממד כ&ו סהוא .מסגי שהוא מהרורא אהדת.
•הסתימה ישנה כתובה בתלקה כמקומה במבואי למררשי״הלכה בכתב ידי.

•ואם ח״ו לא אזכה לגמרו אני מבקש להרסיסו כמו שהוא כהעתקה ובנליונות שני האכזמסלדיס

•של המכילתא ובמאמרי •מכילתא דסגיא" שבחרביץ ,ולא לשנות ולא להוסיף שלא לצורך הכרהי.
•אני מציע את מד מלמד ואבדמסון לעורכי המכילתא".

איתרע מזלנו ולא זכינו שהספר יצא על־ידו בדייקנותו המופתית בקריאת הטכסט ובה״ג
ובהערותיו הקצרות והמעמיקות ומאירות העיגים .ולא עוד אלא שגם רעי הנכבד ד* שרגא
א בר מטו ן ג״י לא היה סיפק בידו לעזור בזה ,כי הוא משמש כיום פרופסור בביהמ״ד
לרבנים באמריקה.
הוטל אפוא עלי למשוך בעול יהידי ,בסדור המומר ועריכתו .הוספת הלופי-גרסאות
ע״ס הקטעים המקבילים וע״פ כתבי־יד של מה״ג והשלמת הערות וטראי־מקומות להערותיו
של מו״ר זצ״ל בגליונות טפסי מדרשב״י (הופמן) שלו וגליוגות העתקת כתבי היד .קיימתי
את מצות רבי במיטב יכלתי :הקפדתי ודייקתי במסירת הטכסט ובהלופי הגרסאות! המעטתי
בהערות של מראי מקומות ופירושים! את הערותיו של מו״ר ז״ל הבאתי בלשונן ובכתבן
וסימנתין במרכאות כראשה ובסופה של כל הערה (כך-------- ■ :״ או < _____>> .אהדות
מהן נדפסו באותיות גדולות! (אף הערותיו של הופמן .שהובאו .סומנו בטרכאות .אלא
שהערות אלו צוינו בסוף באות״(ד»)").
כל עבודתי אינה אלא פרי־תורתו של מורי ורבי נ״ע וכח״כהו של אבי״בהכמה ז״ל .בדם
כל מסרון וכל טעות שימצא בספר אינו אלא תולדתי ,ובי אני העון .ורבי ותורתו נקיים.
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הקדמה

עבודה רבה בתשומת לב מיוחדת הקדשתי לעריכת המפתחות ,שיהיו לעור ולהועיל
לחוקרים ולכל משכיל ,המתעניין בתולדות התנאים ,תורתם ודרכי מדרשם ,לשונם וסגנונם.

וזכורים לטוב מורי הרב פרום׳ שסחה אסף ז״ל ,נשיא חברת -מקיצי נרדמים" ,ויבלמ״א
ידידי ד״ר א״א א ו רב ך נ״י .הרוח התיה בפעולות החברה ,שהיו בין הממריצים אותי
לפתוח את עריכת ספרי מו״ר זצ״ל בהכנת המדרשב״י לדפוס .ד״ר אורבך יצ״ו עיין גם
בגליוגות ההגהה והעמידני על כמה דברים .כמה הערות הובאו בשמו (במקומן או ב״תיקוגים"...
שבסוף) .כמה חערות נתקבלו מחברי היקר פרום‘ שאול ליברמן הי״ו• שביהם יבורכו.
'רחימאי בריח דמארי ורבי ,ר' חיים מלוי אפשטיין נ״י ,עור לי בציון מראי המקומות
,לפסוקים* גם ברון יהיה טפי כחן ,ובזכות אבות לא תמוש התורח מפיו ומסי זרעו ,וכשם
שזכה ללמוד ולשמור ולעשות ,כן תכה להוסיף ללמוד וללמד.
סודני להנהלות הםסריות ולםפרניהן ,ובמיוחד לד״ר ב״מ לוין ז״ל (בעל •אוצר
הגאונים") ולפדוםסורא״ל פינקלשסיין יבלה״א ולחכמים אחרים ,ידועים־בשם ונעלמים,
שהמציאו למו״ר זצ״ל צילומי כתבי־יד שבאוצרותיהם ושבאו לידיהם .חן־הן לידידי היקר
ד״ר ישראל מהלמן נ״י ולרעי ד״ר מרדכי מרגליות הי״ו ,שהשאילוני כתבי־יד של
•מדרש הגדול".
ברבות שמים מעל יחולו על ראשיהם של כל המסייעים להופעת הספר :לפרופסור
בן־ציון דינור ג״י ,שר חחגוך והתרבות ,שהעמיד לרשות האוניברסיטה העברית בירושלים
הקצבה מיוחדת להכנת כתביו של מו״ר זצ״ל לדפוס« למורי פרופסור גרשם שלום נ״י,
ראש המכון למדעי היהדות ,מראשי הדואגים להופעת ספדי רבי ז״ל« להנהלת חברת

•מקיצי נרדמים" ,שנתנה את לבד( .ולא חסכה ממון) להוציא את הספר מדור וגאה!
למר יעקב ב ן "צ ב י יצ״ו ,בעל דפוס •מרכז" ולסדר ר׳ אליהו סגל הי״ו ,שמוציאו מתחת
ידם דבר שלם בכל פרט ופרט (עד כמה שהיד• .בר-ביצוע") .חן חן לעלם זריז וחביב
אבא בן אפרים כמן נ״י ,שעזר לי בהבאת ההגהות והשבתן.
ואסיים בשבחו של מקום ב״ה ,שזיכני ללמוד תורה מפי גדול חוקרי ישראל בדורנו
ולצקת מים על ידיו .ויהי״רצון שזכותו תעמוד גם לי ,ואוכל ללמוד וללמד בבדיות גופא
ובנהורא מעליא בתוככי ירושלם הבנויה בגין־עולמים.

ע״צ טלטד

ירושלם ,עשיק *1 ,באדר תוריה לעיר לפיק,
יום מלאה *ל* מנים להמירה מו״ר זצ״ל.

תודתנו למשרד החינוך והתרבות
של מדינת ישראל

ולאקדמיה למדעי היהדות בארצות הברית
ולמר יוסף מייזר ()Joseph Mazer
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מכילתא דרשב״י
מאת

י .נ .אפשטיין•
הראשון היה פרידמן ,שאסף 1את כל הציטטים ממכילתא זו ,שמיו ידועים גיסיו,
ונירדם ,והגית את היסוד לחקירה הנאה! (הופמן שנא אהדיו הראה ,2שאמנם היה
"ספרי רבי רב" לשמות ושזותי מכילתא דרשב״י הנזכרת כראשונים).
אהריו בא ר ,ישראל לוי 3וגילה ,שרובה של מכילתא זו נשדדה עוד בליקוטים
של בעל ״מדרש הגדול* (= םה״ג> .שרובם של הציטסיס בראשונים נמצאים סתם במה״ג
 ,)16-2שהרבה ברייתות סתמיות שבבבלי ישנן כאן ( ,)21—16שרוב הדנריס שהובא
בתלמודים ובמדרשים בשם תזקית ותני דבי חזקיה  -ישנם במה״ג <-21ס ,0שאיבה
מתאימת עם "תני רשב״י" שבירוש׳ ומדרשים ושאין בה ממדרש זה (0ע״1ס ,שהיא
מתאימה לספרא וספרי דברים ותוספתא ( ,04-32ושכיון שהרבה "תנא דבי
חזקיח" איגם במח״ג ,ומצד אהר אי אפשר ש״ספרי דבי רב" יובא בתלמוד בשם "הזקיה",
— שברייתא שלגו היא ספרי דבי רב .אבל סביון ששניהם שאבו ממקור אחד היו אצלם
הרבה דברים שוים (.)33
גי נ צ בור ג* חולק עליו ומשתדל למוכיח שכמה "תני רשב״י" (אחרי הגהה ופרישה)
נמצאים בו ושכמה סתמות חן כרשב״י .אבל הורוביץ* השיב עליו ומדאה שהגהותיו

ופירושיו דחוקים ושגם מסתמות כר״ש איבן רבות.

ועכשיו נשוב לבירור הדברים:
בראשונים 6נקרא המפר "מכילתא דר׳ שמעון כן יוהאי" או "דד׳ שמעון"
("מכילתין דד״ע״ ,17וציטס אחד שמביא מרמב״ן בשמות כב יב בשס "מכילתא

דדשב״י" נמצא בתה״ג הרכבי סי׳ רכ״ט בשם "ספדי דבי רב":
רמכ״ן

מר",ג

וכן דאיתי במכילתא דרבי
שמעון בן יותאי אבא
שאול אומר יביא עדירה שנא׳
כה אמר ה׳ כאשד יציל הרועה

אבל עיקר הא בריתא* מסיפרי דבי רב היא והכין
חנו כולהו תנאיי ואץ ביניהון הילוף יביא עדידה לבית
דין וכן הוא אום׳ כאשר יציל הרועה מפי האריה וג׳.
ובמכילתא דארץ ישראל 81ואע״ס שאין ראיה
לדנר זכר לדכר שתי כרעים או בדל אוזן.

ספי הארי שתי כרעים וגו

•) [מתוך מסדו ״מביא למודעי תלמו״ (נ״י) געיגויי-ערינת והכנת לרמוס — .עא״ם]

 )1מדר״י ,מבוא <ם׳  ,LIחוסמת ענית ק«מ ע״ב ואילך•
 ,Zux Einleitung in die Mechilu usw. (aסמר״ע ( 1904תוא׳ מיותרת מס׳ תעגת תמרנקמורסי).
 ,Ein Wort liber die Mechilte des R. S. )9כרמלו* ( 1909יאתרעסגעריכס).

 ,Der Anted R. S.’s in d. Mechilta usw. )4מ' תיוגל לכבוד ויי לוי 40( ,ואילך.
)5

 ,Beitttgeברמלה ( 1919יאחרעסנעריכגז).
») רמב״ן ,רי סוורום תלוי ב״אואר ת«וד' ו,ם' תרויס" ,ר• יוסף גן יחודת !.ס׳ מוסר" ועוד.
ועי׳ תוממן ,מבוא ,עמי •]VII-VI

ע) רימנ״א במירוע וותגות ,געער סכות.

 )0כלומר ז על גיק יא א.

• =« )0מרר״י נזיקין

«ט״.909 ,1
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ונמצא בכיי פירקוביץ [להלן עם׳  ]206כלשון הרמב״ן (יגיא ע דידה שגא׳ כה
אמר ה׳ כאשר וכו')? והיא הברייתא .שהובאה כבכלי 10ג״דתגיא"" .מכילתא דרשב״י"
היא היא אפוא ״ספרי דבי רב״ של הגאונים 11וברייתא סתמית בתלמוד ,בהרבה גדייתות
סתמיות שבתלמוד שישנן במכילתא דרשג״ימ,
ד׳ שלמה בן היתום בפי׳ משקין שלו  ,31מביא על״יד מכילתא דר׳ ישמעאל :מכילתא
דם נ יא .ומת משכן בול׳ דאין קדושתו קדושת עולם שנגנז כשכנה שלמה הבית נגנו
מלפניו דכת׳ קטן מהכילנמסל כדאיתא במכילתא דסניא ומכילתא דר׳ ישמעאל.13
וכן באשכול הכפר לחרמי <ל״ו ע״א) :וכן בת ,במכיל׳ דסייגא וקרי :דסנייא) החדש
הזה לכם וגו׳ מלמד <ש>הראחו לבנה באצבעו וכו׳ .,4עכשיו נמצא גם במלתמות־ה׳
למלמון בן ירומם נעם׳  :)75ביוצא בו כתוב במכילתא ההדש הזה לכם מלמד שהראהו
למשה כזה ראה וקדש הלבנת .כיו״ב אתה אומר וזה מעשה ממנורת וכו׳ .והיא "מכילתא
דדשב״י" .שמתחילה במעשה הסגה 15כמו שהיטיב לראות רצ״ס היות*.1
שאותו המדרש שנדפס במכילתא עם מי׳ בדורי חמדות10
והנה כבר ראת פרידמן
(לר׳ יצחק אליה לנדא> מכתב׳יד ד׳ אברהם הלחמי ומהעתקה שנמצאה בין כתבי
מגאון טוו י לג א)  -הוא מכילתא דרשב״י .ואמנם הציטטים של ר׳ טודרום הלוי’1
ישנם בקשע זה במרשת שמות .20מקטע הזה נרמס שנית ע״י ר׳ שלמה וורטהיימר מכ״י
ר״א הלחמי  .21כ״י זח של ר״א הלחמי .שהיה בידי וורטהיימר .כלל הגהות על המכילתא
ומפרא ומסדי .מכיל מ״ה דפים ,וכהלק ההגהות נמצא כמה מעמים "אמר אברהט
הלחם*" ,וורטהיימר אומר ושם) «שכל ההגהות שנדפסו בהפסדי ווילנא תרכ״ו ע״י הר״ש
לוריא בשם "הגהות ובאורים כת״י הכם קדמון ספרדי" נמצאים שם» .ואמנם הר״ש לוריא
מצא את הקונטרס ההוא "בין העתקות כ״ק ד״גר״אי ,ואין־ספק שמאותו קונטרס עצמו
נלקחה ההוספה למכילתא.22
בימה בו .המרי במערבה* (נ״ם צד ג) = הגי ר ,יההעאל (ירו►׳ הניעוה ה״ח לה ע״ב),
הדר״י נזיקין הה״ו (עי• ►ם).
ע) ובעל הדרה הגדול (וההס הוההן  )147העתיק להנץ הדריי)
 )1#בבה קהה * הע״ב — יה ה.
 )11והלה כדעה חוהשן במבואו עה׳ ( VI-Vועיי להלן עם׳ ניב).
 )12ר* יהרהל לו* .הס .עם׳ .20—16
 )18הדר•* יהרו בהדה הייה  .242ואינו בההיג .הבל דוהה לו במיה  .54עי׳ הוההן הה Hebraische’1
 Bibliographicהי״א עס׳ ה.
 )14להלן עם׳  ,8וליתא בהדרהביי מוההן ד ז והוה בדעה ר' עקיבה בהדרי* הההה היה  >6הבל לה
גלהוגוו ,ומהוה גה .הגי רהב•** בההיקהא דרב בהגה .מהודה .גד 4
. )15הגיה' בארמית . 8הנה• בעבריה.
 )18במבואו עה* [ XXIIועי׳ היה ב.ה»3לתה דהגיא ,הגייה• .הרביץ ה״ג.]in—178 .
 )18ווילנה הריר.
 )17הוההה הגיה קיס עיב.
 )18הרידהן במבוא עם׳  LIהי׳ י*  LUסי' טז.
 )20מקמע ההגי םקוסע בנהב־יד ר* אברהם הלההי והלה בהדרה הגדול .להלן .7—1
 )21אוצר סדרהיס כהב* יד עם׳ נה-הג .ועי׳ הה עה׳ .10*8
 )22וורטהיימר המלים הגל ההגהות האלה .ליבוה הגהות סהרי .הם לר׳ה הלוום*» הגל ר״א הלמם*
אינו התגרן הל חתגהות (הבן ויה ס2ה אותם בגליון דיו .עי גן ז״א בהקדמתו) אלה פעתיקן .ומהמבר
הוא בוודאי ממגר ההגהות לההרי .הר״ר הוליסן הוהגה.
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מכילתא דרעב״י

גזו

המגיה הזה ,שתוסיף הוספה זו ,אופר" :בחהלת המכילתא חסר לשון הרבה וכך צריך
להיות“ ומשה היה רועד* ובו׳" (עד הסוף.)24
 .32אבל הוסיף בהם כמה
25
27
29
םדרש״הגדול *
*
במכילתא לפרשיות אלה השתמש בעל
דברים ממדרשים אמרים ,כדרכו ,ושינה אח סידרם.24
זהו אסוא הקטע הראשון של המכילתא ,והוא מתחיל נאמת בפרשת סנה ,וטתהיל
נם "רשב״י אומר" ,ועל שם כן נקראת "מכילתא ד ס נ י א " ונם "מכילתא
דרשב״י"” .ושזו היא הההלתה של מכיל׳ דרשב״י נתברר מתוך הרשימה שהדפיס מאן:’8
כתב אבתדאה ומשה חיה רועה וג׳ וירא מלאך מ׳ אליו בלבת אש רב׳ (קרי :רבי> שמעון.

מבאן והלאה עמיו ברשותו של הוסמן רק שלשה קטעים :האהד-דף אהד<א״פ
השני—שגי דפים (נ״י קמברידג׳ ,שא״א למצוא אותו עכשיו) 80ז והשלישי-ארבעה דפים
מכ״י א״פ ?.6ו> .3,מכל אלו הדפים אין אף ציטט אחד בראשונים בשם "מכילתא
דרשב״י (אבל אהד בשם "סניא" מן הקטע חאהרון)מ ,אלא שהם נמצאים בעיקרם
סתם במה״ג בערבוביה עס מקורות אחרים ,כדרכו של בעל מה״ג.
בקיץ חרפ״ה מצאתי בצילומים מלנינגרד שני קמעים גדולים ממכילתא זו ,האחד
ואגסונין —]236ארבעה דפים המכילים מכילתא דרשב״י בהשמטות רבות (מידי הסופר!),33
והשני נפידקוביץ  - ]n 268כחמישים דף המכילים מכילתא זו 34בחסרונות של כמה
דפים באמצע.
ונקטעים אלה ישנם כל הציממים שבראשונים ,שהובאו סבאן בשם "מכילתא
דרשב״י" :רמב״ן ויקרא בג כד .35רסב״ן שמוח יד יט ,34רמב״ן שמות בב יבמ ,ר׳
טודרום הלוי 38ור׳ יוסף בן יהודה תלמיד הרטב״ם ב״ס׳ מוסר״  .39149ומכיון שבעס׳
 17-14מקביל כ״י א״פ עם הקטע הראשון (אגטוגין  )236ובעט׳  30-26מקביל הקטע
הראשון לקטע השני הגדול (פירקוביץ —)268 11הרי לנו אמוא עדות משולשת ,שלפנינו
באמת מכילתא דרשב״י ,וכך יש לנו יסוד מוצק לבנות עליו.
בתשרי תרצ״א מצאתי בקמברידג׳ עוד ארבעה קטעים <בם״ה אחד עשר דפים)
המשלימים בכמה מקומות את החסר <ומהם אחד ,בכתב של קמע א׳ ,וממנו הביא ר״ש בן
היתום :מכיל׳ דמניא).
בשנת תרצ״ה נמצאו ע״י ד״ר ב״מ לוין ז״ל עוד שני קטעים ,האחד בפריז והשני
m(c.55״

)25
)25
)27

•)2
)29
)90
159*198
)61
)32
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)88

 )24וורטמיימר עם •10
לעתו מרגיל «ל טאר״ם אוא*1
[ )26עי׳ במלומי גרפאוא עם ,ועי ,לאלן במבוא עם׳ ■"ט].
למלן 4-1
באעערחו על פרידמן  ,LIVעאסבימו לא גס ר ,י«ראל לוי ,11 ,וזעמו ג ,וגם חוסטן.
 L Texts and Studiesעם׳  646ער •92
עאעאסע  19בעם׳ ( 14-12לאלן עם׳ .)17-14
פירסמו עבמר  ,JQR 1904’3עם׳  1449-449ואעאמע בו אוסמן בעם׳ ( 122-119למלן עם*
ובאיג לעם* .)165-169
וועאםע בו או9םן בעם( 145-197 ,לאלן «ו״ג לעם* jqIM— 6203ן).
עי׳ ארביץ ע״ג עם׳ .979-377
אוספן ( 24—0לאלן  ,)90-10מרסס ערב נרעיסוא בגסטמויו (לאלן .)211■—227
 )15לאלן ( 19חוטמן .)16
אוםאן ( 151-18לאלן .)212—21
 )37לאלן ( 206א1םםן  ,)147ועי׳ לעיל עט׳ *•ג.
לאלן ( 60אוטבן .)49
 )99למלן ( 59אופסן .)48
לאלן ( 58אוספן ( 117 ,)48או«ן .)80
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מבוא

בגיו־יורק ,הראשון שמונח דפים ,והשני שגעה דפים ,שנמסרו לפרום׳ א״ל פינקלשטיין
[יבלמ״א] ,והוא מסרם לי.
יש לנו אפוא שמונים דף הרשים (ובס״ה בתשעים דף» של עיקר המכילתא!

ר* ישראל לוי הוכיח מכסה ברייתות סתמיות של מכילתא דרשב״י ,שהובאו בתלמוד
ב״ת״ר" ו״תגיא״ (שם  )21—16וכדומה ,ולבסוף מן העיטט שבתה״ג בשם "ספרי דבי
 40והשני שבתה״ג הרכבי טי׳ ס״ו בשם ״שאר ספרי דבי רב״‘ — 4שמכילתא
רב״* *
*
דרשב״י היא "ספרי דבי רב" לשמות .אבל הופמן” חלק עליו ואומר ש״ספרי דבי רב
למפר שמות שנשתמשו בהן האמוראים בש״ם בבלי היה משונה ממכילתא דרשב״י
שלפנינו ,שמצאתי הרבה מדרשי הלכה בתלמוד ,אשר בלתי ספק מספרי דבי רב לשמות
לוקחו ,שאינם נמצאים בסב׳ דרשב״י שלפנינו".
ועיקר ראיותיו הן:
א) בגיטין <עז א) מובא אחרי מדרש הספרי דברים (פי׳ קס״ס) ונתן בידה אין לי אלא
ידה ובו׳ ,שהוא דבי ר״ע (ירוש׳ שם ריש פ״ה) וחולק על דבי ר׳ ישמעאל (ירוש׳ שם
ומכילתא משפטים פי״ג) :ותניא נמי הכי גבי גנב ידו אין לי אלא ידו גגו חצירו
וקדפיפו מניין ת״ל המצא תמצא מכל מקום (וכן ב״ק טד כ וב״מ י׳ ע״ב> ,ובנ״ם
נו ג :והתניא אם המצא תמצא בידו אין לי וכר והו תניא ונתן בידה וכר.
והמדרש הזח אינו בהוצאתו עט׳  ,138וגם בכ״י שבידי הסר .אבל אפשר וקרוב שמדרש
זה נדרש במשפטים בא טז (ונמצא בידו) ,שהרי נם המכילתא דר״י (נזיקין פ״ה> דורשת
גם שם :נידו אין נירו גבל מקום אלא רשותו ובר ,ושם מסרים דפים בכ״י שכירי,
ונעל מה״ג העתיק שם לשון הרמב״ם הל׳ גנבה פ״ט ד.״ה1

 aב״ם צד נ :דתניא אס גנב יננג אין לי אלא גנינה אנידה מניין ת״ל אם גנג
יגנב מ״מ .הניהא למאן דאמר לא אמרינן דברה תורה כלשון בגי אדם וכר ,וזהו
מדרשו של ר״ע וביתו” ,אבל ר׳ ישמעאל הולק .44וגם מדרש זה אינו במדרשב״י
(הופמן  ,)146ואדרבה המדרש שוה למכילתא דר״י.
אכל בכ״י שלנו (להלן  :)206ואם גנג יגנב אין לי אלא גניבה לאבדה” מניין ודין
הוא וכר ועוד ק״ו ונו׳ ת״ל אם גנג יגנב ונום׳.
גז פטה׳ מא  :3דתניא יכול יפסול דערל״> בני חבורה הבאין עמו ודין הוא וכר או
כלך לדרך זו וכר ת״ל זאת• ,ובמכילתא דרשב״י נהופמן  130שלפנינו ליתא".
אבל "ת״ל זאת" מוכיח שמקומו בפרשת בא (יב מג) .ושם דווקא נמסק ב״י שבידי
במדרש*" 4יכול אף אגודת אזוב ומשקוף ושתי מזוזות ו״ימו נוהגים בפסה דורות") ת״ל
זאת" .אבל נם במה״ג נמצא באותו פסוק :יכול יפסול את המנורה הבאה עסו ת״ל זאת
אין פוסל את ההנורה הנאה עמו ,וזהו המדרש שבתלמוד שנתקצר נמה״ג ונסדר שלא
במקומו ,אחרי •כל בן גכר״1
ס ב״ק מב ב :תניא כוותיה דרגא בעל השור נקי רע״א נקי מדמי עבד והלא דין
 )41לוולן ( nאוסתן .)59
 )40עי* לעיל עמי *■ג.
 )43נ,מווח דבר״ לםדר«ב״י עם׳  ,VI-Vובס״ג עם X ,מילן.
 )43בםדר״י  pptaםס*וו ר״י מגלילי אופר יא■ בגב יגנג לחגיא את חאנירח( ,עי* חוב' חורוג!ץ)
ירוס׳ *בועות ר«״מ לא ע״בז יא® לרבות אבידוז.
• )44רו** »ם ומגיל־ *מ׳ בתערבא אתרי ,בבבל*.
 )4cלחלן ( 85חומסן .)30
[ )49אולי «״ל« אבדזוז — ע«״.]8
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(נ י) ויום השגתי שגת אין לי אלא מאות עשה מאות לא העשה מנין ת״ל לא מעשה כל מלאכה .אין
ל* אלא מאות עשה ומאות לא תעשה מימה מנין מ״ל כל העושה מלאכה כיום השכת מות יומת

25

(שמי לא סו) .עונש שמענו אזהרה לא שמענו תיל ושמרו גני ישראל את השגת (ממיז) .אין לי אלא

עונש ואומרת למלאכת יום עונש ואזהרה למלאכת לילה מנין ת״ל מערג ער ערג (ויק׳ כג לב) אם
אינו ענין ללילי יום הכמורים תניהו ענין לליל* שגתות .אין לי אלא מאות עשת ומאות לא תעשה

מיתת מנין תיל ממלליה מות יומת (שמ׳ לא יד).

{»]1

(ב״י קמגרידג׳ •)Env. C4
לא תעשה כל מלאכה יכול לאיקנב את הירק

ולא ידיה את הכלימ ולא יאיע את חממות תל׳ לו׳
מלאכה נאמרה כאן מלאכה ונאמרה מלאכת כמשכן (שם׳ לתיכא)

מה מלאכה האמורה כמשכן מלאכה שיש עמה מהשנה
5

אף מלאכת האמורה נשכה מלאכה שיש עמה ממשנה
וכו׳ כי היכי רכתיבא לעיל .אתה ובנך וכתף יכול

כנו ובתו הגדולים כשהוא אומר אתה הרי בגו ובתו

הגדולים אמורין מה תל׳ לו׳ כנך ובתך אלו בגו
וכמו קמגים שלא יאמר לכנו קמן הכניס ל* כל•

10

זה מן השוק הכניס לי כלכלה זו מן השוק.
יכול יהוד אמרימן שלא ישכרו הרסיס שלא ינתזו

ארורות תל׳ לו׳ אתה מת אתה מדעת עאמך
מלאכת עאמך אף הן מרעת עאמן מלאכת עאמן! יאמר כן

מה תל׳ לו׳ גת מסגי שיש כנן מה שאין ככת ויש נכת

15

מה שאין כנן .כן אביו הייג נו מעוות למולו ולמרותו וללמדו
תורה ולהשיאו אשה מה שאין כן כגת .כת אכיר ,זכאי

נמאיאתה וכמעשה ידיה ובחמר גרריה מה שאין כן כנן! הא

מסגי שיש נגן שאין כגת וננת שאין כנן ארך לומר ככן
וארך לומר ככת .ועכדך ואמתך יכול אעבד ואמה

20

העבריים הכת׳ מדבר כשהוא אומר למען יגוה עבדך

נואםת!ך כמוך יש שנד ואטד[ .שאינו כמון ואיזה זה ענד ואפר!)
 .1מרסיס של קטע זה [כת 3של קטע לנינגרד ]236

®.עונש )..,עי* מדר״ינהדשמ״ז  41 430מות יומת]

הם כני  31שורה ,מלקתי את המומר המסר לשורות

נעל מח״ג הניא נא! מסיקיר ב״ג .ואמר* המעשה של
החסיד  1מינאן אסרו לא יסייל אדם נשוה נשנת

שבעל מהיג תשטיסו .ותשורות תיו מלאות יותר ז

לידע מה היא כרינה ולא במרתץ לרחוץ בח משהשיבה

 .5*4כמשכן ...האסורה] נשמט  .11 .*0תרסיס]
 .14שאין] סכ״י ג״י ן שאין כן.
ם® ן הרשים.

(—ויק״ר שליד מ״ו) ובל השנונות שעריך להן בין

שארות! אבל אמשר שהיו נשורות מהסרות תומר

 .15מאווה] לי' D״.

 .16ובאי] ם’! תייג.

 .18ככן (ג״ב))  *Dנו׳ :כך .21*20 .העבריים...

ואםה]נשמם מ.1

 .21שאינו)  :0ואינו.

שעברו ני! שעתידי! לבוא אי! מהשבי! אוח! כשנח
<=שבת קג םע״»> .4 .גי חיני דנתינא לעיל] יב <זז

(עם* ען).

יבול ]...סדר״י שה

400

 .10השוק]

בעל מחייג הוסיף בא!  1קסניס הבאי! לבנות( ...שבת

ממ״ז מ״ו ,קנא א) .10 .אף ה!. ]...סי ביו! שעושה
מלאגת עעמו הרי הוא עושה מדעה עעמו ואינו עושה לדעה אביו ומוהר .עי* שנה קנא ע״א ומה שהביא
 .14מה ח״ל גח.״| ת״ב אמור א .1
חרשנ״א שט בשם הירושלמי■ (יד).
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התושבים לאיזו שביתה אתה !מחייבם...........................
................................ .יכול]
מותרין במלאכה חל׳ לו׳ ובהמתך א1
הן יהו אסורין במלאכה תל׳ לר וינפש בן (אמתך (ש«׳בג יב) ]...............
הבהמה ןאמ)ור מעתה גר ותושב וענד התושב עושין מלאכה בשנת כיש׳]
ביום וטוב! דברי ר׳ יוסי הגלילי ר׳ עקיבא או׳ !וינפש בן אמתך]
הרויח ולמן כעינין שג׳ ונפושו עמך על מהרים (נחום  1יו» ן.........אמור)
ם1עו]1ה גר תושב ועבד תושב עושין מלאכה משנת ביש׳ בחולו]
שלמועד :ר׳ יוסי או׳ כחוב אחד או׳ גרך ובהמתך
וכתוב אחר אי׳ וינפש בן אמתך והגר הגח לו אטןור]
!מעתה גר תושב עושה מלאכה בשבת כיש׳ !בחולו שלמועד)
זבד תושג עושת מלאכת בשנת ביש׳ בחול :ר׳ שמעון
או׳ אחר בר חושב ואתר עבר תושב עושין מלאכת

גשנה כיש׳ בהול .ובהמתן למה אני עריך אם לימד
שלא יעשה כה מלאכה הו* כנד גאמר לא העשה

5

כל מלאכה מה תל׳ לו׳ וכהמהך שלא ישכיר

אדם נהמתו לגי* ולא ישאילגו ושלא תעא
במשוי בשבת עיכול ירכין לה יתד ותאכל ויאחז לח
עשבים ותאכל תל׳ לו׳ אתה .יכול יחזר אהריה

שלא תהיה תולשת ועוקרת תל׳ לו׳ אהה מה אהה

10

מדעת עעמך מלאכת עעמך אף היא מדעת עעמה

מלאכת עעםה> .וברך אשר בשעריך אס כבר עדק

הכה׳ מדבר כנר אמור הקהל חקה אהה לכס ולבר

הגר (נם׳ סו טז) הא מה אני מקיים וברך נבר הושג הכת׳ מיגר.
(כ יא) אה הים ואת כל אשר כם והלא ים בכלל מעשה

15

גראשיה היה אלא מניו שיש שכח נים כננו כל מעשה

בראשית .כיועא בו אתה אומר לויתן זה יערת לשתק בו (וזה׳ קד כו)

ומלא לויתן נכלל מעשים שכיס היה אלא מניר שיש שכת
בלויתן כנגד כל מעשים שכיס .וינה כיום השביעי מלמד

שלא נבראה הנמה אלא ער יום השביעי .עיכול אף מן
20

הרין תל׳ לום׳ וינפש מגיר שאין הדין בטל מפניו לעולם
וכן הוא אומר ערק ומשפט מבון כסאך ונו׳ (הה׳ פס טו)> .על

( 1-22להלן) .לאיוו ...בהול] לי׳ ם.
ישאילנו ...נשכת] לי׳ מדיה.

 .6ולא

 .11 **7המוסגר

ע״ם טד״ת (בחמת הופמן שם)< .21-19 .ד,מוסגר
— ר״ט בם׳ הרזים ■( 48ומסר העיון למכילתא).
ייי־

’« *1׳ <״«־ »» ־ 8יי"••1

 .39אפור פעתון״ ].כר« .מ <יא ,וקי* ירוש׳ יבם*
פ״ח ח ע*ד ומדר״י פשפפיס פ״ב  8 431ונחמחן)...
מדיח  .8 43יבול יחזר« )...חוס• שבח קבב א ריח
מעמידו ברורשיגן נמכילחין למען ינוח שורו וחמורו
ו1ר •מל ל .עח״י «ל« ל» עחזני »'«■ "•ל למן

ימח ואין זח נוח אלא מר (ועיי לעיל בעם• זד! יגול יחזר וכר) ועי' ראנייח ( 938ובהערות שם) ורייף שבת
םםם״ז ב«חח> .11 .וברך״) מדריי בחרש ■■ז ( 230ע״ש) .18 .מדבר] בעל מח״ג מפרש (עיי• יבם* סח ב
וחרא״ש שם)ו שמוא שכירו ולקיטו שלישראל .14 ...אח חים] בעל מח״ג חביא לפגי זח .בי ששח ימיס...
ובי לששה ימים®( ...טיק״ר פנ״ג) .ד״א ני שש ..41ע״ש ג* דברים®( ...ירש מאוחר) .אח חים ]...סדר״י שט,
פםיק״ר פנ״ג 41 .על בן) בעל פח״ג מקדים לזח םםדר״י שם (בעבורו)* דיא ויגוז ביום השביעי ובי יש למגיו...
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•תרו  3יא־יג

וכן ברן ה׳ את יום משבח ויקרשןמו במה ברכו ברכו במן וקידשו במן
ובכל יום הוא אח ע1מר לגלגלת (מט׳ מז סו) ובשבת מוא או׳ שני מעמר (שם כב)

ובכל יום הוא אח וי)באש ושם כ> וביום השבת מוא או• ולא מבאיש
וורפה לא היתהו גו (שם גד) כחוב אחד אח לקטו לומם) משנה (שם כב> וכתוב

25

[אהד אוי שגי מעמר) מגיד הכתוב שהית משונה 1בט1עםו
כבד את אבין ואת א1םך] כיבוד
(כיב) [ובריחו משא)ר יסים

מה איני יודע מהוא! כשהוא אח כבד את ייי מהוגן (מש״ ג  )0אםו1ר ם1עחה
ןמאכיל ומשקה וםל)ביש וסכסה מכניס ומוציא נא׳ כן כבד את
[אביך ואת אמך! ונא* למלן כבד את ייי מהונן שקול כיבוד אב

30

!ואם ככיבוד! המקום נא׳ איש אמו ואביו תיראו (ויק׳ ים ג) ונא׳ את
)J■2

<ת׳ אלקיך תירא (וב׳ ו ינ> שקול מורא אב ואם כמורא ממקום.

גי" מקלל אביו ואמו מות יומת (שם* בב יו) וגא" ונקב
שם הי מות יומת (ויק ,כד מז) שקולת קללת אב ואס כקללת
ממקום אבל א• אפשר לומר מכת בלמי מעלת

5

ובן בדין מפגי ששלשתם שותפים גו> .למען יאריכון ימיך
על מאומת ולא בגולת ולא בתושבות.

■ »...

>**••»•

(יג) לא תרבה מכלל שני מות יומת הרועת (בם ,לת מז) למדנו

10

עונש יוהרה מנין תל" לח לא חרגת .מנין אמר
הריני רועה על מנת לימרג הרי זת מותרת

מל• לח לא תרעה .מנין ליועא ליהרג ואמר
הריני רועה הרי וח מותרה תל• לח לא תרעה.

לא תנאוי מכלל שח מות יומת תנאף יהנאפת (ויקי כ »)
 .22ברבו) תו בירכו (ובן פ״ב) .ונח :וקידשו.
 .23בבל) ם :בירכו בסן בבל.

העמד]  0נח:

 .24ויבאש) מ :וירם תולעים ויבאש
לאהד.
ןם® לי•) .וביום השבת) מ :ובשכה ■25 .ורמה...

מ) ליי 27-25

 .D®.כתוב ...ימים] לי ,מ.

 »27כיבוד 1לי״ ם״ ,מג :כבוד.

 ,28מהונך)

ולא ייגע א״ב למת נאמר וינה אלא לפפרע
פן הרשעים שתן ■אבדין אה מעולם שננרא
בעמל ויגע דיא וינת (וביז אין במדריי ,ועי•
אבות רפיח) והלא דברים קיו m ...ורפה ]..,בעל
מת״ג הביא באן אה דברי ד״ש גן יהודה איש בפד
עינום ממדריי ,ואחריו—מדרש מעובד מביר פי״א ב

 59מכנים וםועיא 1נו :ומועיא

(ש״איןי הפיפי נשדד גוו).

ומכניס .נא• בן )...עי׳ הערות 5-1 .המוסגר
-ע״פ ה״ב .9 .לא תרעה) נל :ד״א לא הרעת.

בהדש רפיה  .281קידר לא ב.

0גי :מהוגיך.

 .14מנאף) ס :,הנואף .ומנאפת]מ :*1והנואפת.

מ .נבד«■ ).רר״י
« .נא• בן• ].עידו'

ל עייב (יעי• מיש ב״שדרשי הלבה של ההגאים■ שמות
ר• קנח) .בעל פהיג תביא במקום זהו רשניי יומר

גדול( ...ממיקיר מניד) .בפדרי• תובא מאפר «ו נשם

דני .8 .בתושבות] ,פקופוה שהיהודים נתיישבו שם בחילי (ת") .ד־ .8גראת שמית באן (או בסמוך) עוד ם1יש
שבעל מתיג לא תביאו .9 .לא מרעת ]...עי• מדריי בתדש פית נ8ג .18 .לא תרעה] בעל מתיג תביא כאן
פפסיקיר מניד  tד״א לא הרעה לא תהיר דמו של רועה לא תעשה את הדם שיתיה עוית עליך איר איבו מעשה

באשה אהת" ".ויתיב תביא את האגדה שביבם• עה ב על הגבעונים געבודו ובמתיתהו קשה היי שמימה דמים שאין
לה נמרח אלא רעיהה «ג* ולארץ לא ינמד לדם ...שומנו וכן את סועא בשתרג שאול גוב עיר הבהנים והשמיר אה
הגבעונים שמיו שס נחוא אומר ויהי רעמי.

 .14לא תנאף ]".מדריי שס (עיש).
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ימרו כ ינייד

15

153

למדנו ענש אזמרה מנין תל׳ לו" לא תנאף.

מנץ אמד הריני נואף על מנת ליהרג הרי זח

מותרת תל' לז׳ לא תנאף! מנין האוכל בקערו
ורואת את עבמו כאלו אוכל בקערה שליובירו

20

והיה שותה גכוסז ורואה את עבטו כאלו הוא שוחה
נטבוסו שלהז5ירו הרי זה מותרה ת״ל לא תגאף) זלא הגנוב על1

מגת למיקט לא זתגנוב) על מזנה לשלם תשלומי כפל ותשלומי «1רמהן
והמשזה  1בן בג בג או׳ אל תמול זאת שלך מבית אהרים שמא תראה)
גונב אלא שבור את שניו ואזמוד לו שלי אני נוטל* לא תענה ברען)
עד שקר אץ שקר אלא מבדה כי אד הפזקיד לו זהב לא יאמר לון
מרגלית מרג׳ לא יאמר לו זהב מכלל שג׳ זיעשיתם לו כאשר זמם!
25
זזונשיך
לעשות לאחיו (דכי ים ים) אט ממון ממון ואם מזכות מזכות
<כיד> עונש שמענו אזהרה מג׳ תל׳ לו׳ לא תענה זכרער ער שקר ר־־לא תתמדזו
ולהלן הוא או׳ לא התאוח בית רעך (דב׳ ד .יה) לחייב עזל תאוה בפני עגמה ועל)

30

חמרת בפני עצמה איזו היא תאוה האומר לוזיי ש
המרה הכובש כבושין לימלן מנ׳ התאוה ארזם סופו לחמור שנץ
לא תתאיה ולא תחמוד «׳ המד ארם סופו זלגזול שג׳ והמדו)

[]b 2

שדרת וגזלו (מיכה ב נ) יכיל לא יתארה על בתו ליטלת

ן

מל׳ לו׳ אשת רעך מת אשת רעך שהיא אמררת לך
אף כל דבר שאסור לך» או מת אשת רעך שתייבין
עליה מיתת בית דין אף אין לי אלא דבר שזוייכין עליו

5

10

מיתת בית דין תל׳ לו׳ ביתו ושדהו .אר מת אלו
 .18בקערת]  *0בר״« אחרת .וע״ל ז בקערו.
אין לי אלא 47לא מנאף) «כעל מחייג מביא כאן מפסיקתא סנ״ד
מיומרין שגקנץ בכסף וכשסר ובחוקה אף
שלתבירו) מ :2שלהברו .23-20 ,לא תגנוב...
ומסור• ל״ב מדותמייוז (יזומה ענעלאו  m3ואילן)1
דבר שנקנה בכסף ובשטר ובחזקה מל׳ לו׳ עבדו
אני גומל) לי׳  .0ובמקומו הביא מדר״י בחדש
קשיו היא חזגוח »...סג .לא הגנוב ]...ת*צ קדושים
ואמתו .או מת אלו מיוהדין דברים שמן בקרקע
!•מ ( 232בשנויים) .ושילב כתובו את וברי הבר׳
וחמורו .ידוש* סגור מיוז בו רע״ג ,חוור כ״ק ס״י לי־
ב ב.
אף אין לי אלא דבר שהוא כקרקע תל׳ לו׳ שורו
שנמנה׳ מת טעיב (•אמד מגונב את האיש
(ועיי מיש בח״ג) .גג .מכלל« )...ססרי שוססיס
)*..לי אלא לח
דבר
מ״ט אין
עליך אף
מיותרץ
או מת
היו.
ששמירתןגניבה
הרטבים הל׳
אלועיט
מעובדים
ששמירתו עליך מנין לא יוואוה למקלו ולא יתאוה סי׳ קץ (מ״ע לחל׳ עדות אייה ח״או והחלחו נס
 .24אין שקר) ם* :אץ עד שקר .כי בד) : D
 ■27עונש ]...סרריי כחדש ס׳ח .333
גסכילחא)*.
כאיזה בד .26 .ואם)  :0אם;  .27לאתהמד)
לא חחסר ]...סייח »ג, .ריס סחים ל״ח רס־ו וסיס
 .28בית רעךז וכן
ד״מ םה״מ נו׳ז בית רעך*
וס״ע לחל• גזילח סיא מיי ום• חחינון סבוח חס״זי 10׳).
 *29תמוה )...ר״מ :התימוד
ריס .ט לי״.
 Mוגזלו] נעל סהיג
 .30מנין ]. .עי׳ סדיוו 4
בטני עבמז .30*29 .איזו היא.,.ליטלן) לי׳ .0
סעירו מאוח כלב ...יכול ]...סרוייי שם ( 233עיש).
 .31ולא תחמוד] לי׳ ס״ .1 .ליטלה) מ•* ליסולה.
 40ששסירחן]...
 .6בכסף )-קירו׳ ס״א טייח•
 .2דעך (ס״א)) ט* :רעיך .רעך (סיב)) מ*:
ריעך .ס״ :רעיך.

 .3שאסור] ט :שהוא אסור.

ביק סיא סיא.
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ימרו כ יד״שו

1M

למנעלו ולא יהאוה לסוגדתו תל׳ לו׳ ובל אשר לרעך.
ימול לא יאמר לאוי עיני כעיגו לאוי שערי כשערו
מל׳ לו׳ שורו ותמורו עבדו ואמתו ביתו ושדמי מה אלו

15

מיומדין דברי® שאפשר להן לבוא תמת ידיך ומכירן
מסירן אף אץ לי אלא דבר שאפשר לו לבוא מתת ידיך

ומכירך מסירן; ד״א לא מחמד אשת רעך ועבדו ואטמו

וגו׳ יש לך מי שהוא תומר את כל הדברים האלו אלא ממוך
שהוא נא על אשת מבירו ויולדת פן וכר כעלה סבור
20

שהוא בגו גמאא מוריש לו ביתו ושדהו ועמדו ואמתו ושורו

" !וחמורו ובל אשר לו !.יבול לא י1הא חייןב עד שיעבור
־ “ (על מלן תל׳ לו׳ לא תרצח לא! מנאף לא תגנב לא תענה לא תחסו’
[לחייב על כל אהד ואחד בפני! עצמו אם בן למה נא׳ להלן לא תרצח <ו>לא תנאף
1ולא תגנב ולא חענח ולא תחמ!ד (רב׳ ה יו) מגיד שמלן חפושין  mבוח פרץ אדם באחד
1םחן סופו לפרוץ בכולן םג׳ 1רצת אדם סופו לנאוף תלי לו׳ בני אם יפתוך
25
1חטאים אל תבא א!ם לאומרו ל!כח אתנו ג׳ גורלן תפיל ג׳ (מש׳ א י> ומג׳ באף אדם סופו
[לגנוב תל׳ לו׳ אם ראית גנב ותירץ עמו (הה׳ נ יה) מת כת׳ ועם מנאפים חלקך (שס> םנ ,אם
[גנב אדם סופו לבוא לסד* שבועת שוא שג׳ חולק עם גנב שוגא נפשו אלח
_(גמו) 1ישםע ולא יגיד(מש׳ בס בר)/:וכל העם! יאים ג׳ מלמד שלא חיה בחז מומין מכלל שנ׳ אתח
(הראית לדעת כי ייי! הוא הדים ג׳ (דב׳ ד לה) מלמד שלא היו בהן מיפשים כיוצא
30
!בו מכלל שנ׳ מן משמים השמיעך 1׳ (שם לו) מלמד שלא מיו בהם חרשים
] [3 aמכלל שג׳ ייענו כל ד.עמ יתדו מלמד שלא היו גחן אלפים.
מכלל שג׳ אתם גאבים (דב׳ כס מ) מלמד שלא היו בהן הגרים! ומגין שלא
היה בהן אהד הושע בראשו והש בשניו תל׳ לו׳ ואין בשנמיו
כושל (תה׳ קה לו) .את הקולות ואת הלפידים כנוהג שכעולם אי אפשר
לראות את העול אבל בן את הקולות ואת הלפידים כשם שראו
את תלמידים כך ראו את הקולות .וירא העם מה ראו כבוד גדול ראו.
ר׳ אליעזר אומר מנין שראתה שפמה בישראל מה שלא ראת גדול

 .18וגו׳! קצורי : 0 ,ושורו והמורו ובל אשר
לרעך.

תופופין (.)1

 .24חפושין!

מי:

מפומיןj*D ,

 .25לנאוף) מ* :נואף.

מ  1רבת* .ובן בסמוך .בני! לי׳ מי.

ת״ל!

 .26אס".

ג׳ 1לי׳ מ «°שאדם :נארבת לרם נאסגה לנקי

זוגם! ג׳!  : 0בתוכנו (ס® עיב) כיפ אתר ימית

לכולנו .אדם! לי׳ מ.

 .27ותירץ! מ :ותרץ.

מה כת׳! לי׳ מ .ואיל :מה כת׳ <אתריו>.
 .28אדם] לי׳ מ .שג׳ 1מ :רכה׳.

 .29ראיס]

מ :רואים ,ג׳! לי׳ מ .היה! מ :היו .בהן!
סי :בהם .30 .הראית! מי* :הראת .כי...

 .11לאוי=1תלואי1 .ג .ובל אשר לו) בעל מחייג הביא
באן ממקורות אהר»ם(ע*פ במד״ר פ״ם ה ופסיק״ר םב״»)
»נ .מגיד
ופמדר״י בחרש ■•ה «ג*4ו 2בשגויים.
פנולן ]...עי׳ באדיר שם .עב ובל העם• ],..נפד״רנעא

הי״ג ה בשה .הגי רשב״י״» .מדר״י מם רמ״ה
בשם ר׳ אליעזר .ג• אתם"« ].םוגא ביל׳ ה*ת ב״י
א*פ*4ג( 1נגבים)  1ד״א אתם גאבים סבאן שלא היה
בהם בישר* תגרים במעמד הר פיג* וגר בס* וישמע
(= eיהרו) .מכילתא זירי שמעון בן יותאי» .» .אה
ד .ר* אליעזר ]...כומ
הקולוה ]...עי• מדרי* שם.
מ—2

לעיל וד

ג׳) לי* מ .היו! ובן מ «°שאר נו :היה .מיסשים!
וכן מ? °0ן טיפעין׳  :*1nמפשין .כיואא בו! לי׳ .0

בהם הרשים] ם :בהן תרשין.

 .1היו! מ1״ :היה,

[הו ב].

 .31ג׳ 1מו אה קולו.

היו] ם• :היה.

 .4אי אמשר! ם :מה שאיאמשר.

 .5כן!

ם,י :באן .ב נו׳ :ראו.
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ימרו כ מדכא
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שבנביאים תל׳ לח וירא <0ם מה ראו ככור גדול ראו .וינוזו

אין למון ניזון אלא סירוף כן ד״יא או* גוז תניז ארץ כמכור (ישע׳ כד יס).

10

ואח ויגז לגבו ולבי ז&ו כגוז עזי יזר מפני רוח (ישז׳ ז ב).

(כ סן) ויאמרו אל ממה דגר אווה זמנו ונשמזח כזו זכו שיזמרו

להם נביאים וכן הוא אומר נניא מקרבך מאחיך כסת*
יקים לך ה׳ אלקיך (רב* יה סו) אבל ממהיר מלזיכים
כמלאכי אלקיס פסקה מהם רוח הקדמ

כן הוא

1אח ויהיו! מלעיבים במלאכי !חאלקים ויה״ב לו סז) .ואל ידבר עמנו אלקים מן נמות)
15
; 06k ......... ..................................
א 6שתוספה להם הבר! אהד גמתים היו.
נםל1מד שחיו עוחיין בידם נ]............................................ ......... ... ............... .....
ןשהרסז) נבזקת בהם מן ..................................־  ....... ... ...............ר" אלעזרן
(יו) בן מרטא או׳ מנין שמיו שואין עיט ................ ................................ 1.....ויאמר משהן
אל הקם אל תיראו אמר להם לא נתן לכם 1אה ההורה ולא קשה לבם נסים]
20
לבוא ולמותכן כי לבקבור 5ס1זת אתכם לגדלכם קל כל]
וגבורות
אומות הקולם כקינין שג* נשא אויל מדורך (מ״ב כה בז) מיבר אחר כי לבקבור!
נמות אהבם ג ,לגדלכם במאות כקיגין שג׳ כי אמני מר מתנוססות ג״ (זכ׳ מ Kn
ואח נתתה ליראיך גס לההנומם ג׳ (הה׳ ם ו) .דבר אחר מי ל!בעובור נמות אתכם לשקבר)
חייתם שוגגין קכשיו אתם מזיזיין לשקבר לא הייתם [יודעין מהן)
25
שכרן שלצדיקים וממת מורקנותן שלרשקים לקתיד לבוא (עכשיו!
אתם יודקין מתן שכרן שלצדיקים ומחת מורקנותן שלורשקים]
לעתיד לבוא ובקבוד תחיח יראתו כל מי שיש בו באשת מנים!
ויעמד הקם מרחוק ומשה ניגגש אל ה1קר
(»מ) לא במהרה הוא חוטא
■< 29יבול לערסל הפנימי או לערסל החיצון תל ,לח אשר שם האלקיס אמור מקתה
פ 29שתי חומות של ערפל היו והיה משח מהלך ביגימן עד שמגיע לערפל מסניםיח>
ובן חוא אח בשלמה אז אמר שלמה ייי אמר לשכן בע׳ ג׳ (מ״א ה יג> [אשריך]
30
(בא) משה אשריך בן עמרס מה נא׳ לך מזבח אדמה תעשה לי
 .12להם)  :°0להן .כמוני ]...ם• :כמוני וג׳.
 40רות) בזל םה״נ אביא גאן גופדר״י ל.ויזםו העם
זה:
 .19-16אלא ...זים )...לי׳ מ ,וכמקום
 .11בזז זבו )...במרי שובטיב קעו .331
מרחוק*.
וכי מה ראו לומד למשה אהר דיברות זחלא בכד
בוריי שם ( anעיש) .שחרות )".עי׳ ב״ד בכ״ו יא.
נאמרו אלא מלמד שהיו סבורין שדבר אחד זתיד
31׳ לגולכס" ).בור** שם .מג• ובעבור" ).בור**
 .21אלא) נמהק כידי הסוכר .לכוא
לומר.
שם .נורים  3ז״א .ירושלבי קידושין מ״ו בא ב.
ולמותכן] לי׳ מ ,וזיל  1ולמוה כן (־■כאן) (אור׳).
 ,39סרתיק) בזל בח׳ג אוביף באן ז״ט בוריי :בא
כי)  : 0אלא .22 .אומות העולם) מ :כאי העולם
אני זריך ואלא בבר נאמר ויעבדו ברהוק אלא בלבו
(מז :עולם .מ ,ממות :לגדלכם במזווה).
שאיו ישראל אולכין י״ב ביל זאוזרין י״ב פיל על
 .23ג*] לי׳ מ .כי] לי׳ מ .ג׳] ס :על אדמתו.
• .39יכול ).,.זי* בור״י שס
בל דיבר ודיבר.
 .24נתזוה] ס°ן נתת .ג׳] לי׳ מ .אתכם] מ נח:
 .10בז* 1׳) בזל מת״ג הוסיף באן
וב״ש בה״ג.
כודאי .25 .אהם] לי׳  .28 .11יראתו] מ נח:
ב,ב3אן אמרו* את סאבר אאל' (יבם׳ מס ב) ז בל
זל פניכם .מי] לי׳ נז .כו) וכן 0״ ,שאר  : nלו.
 .31לן) נזל םת״ג מביא כאן
וזעיאים בולן...
■29־ .291המוסגר-גו ,והביאו ריס תלוי כשם
מדרשג״י .30 .ובן ]...מ :וכן שלמה אום׳ .אז
מדרשים לפסוקים נג־נג! כת אאסר...בא בלה״ק בא
אמרשלמה)לי׳ .0ג׳זלי׳נז.31 .נא׳]  111ניתן.
כענין תות ".אה 3ראיהס לא מפי זוי 8לא מפי באב
(—לזיל יס ו .)131 .בי בן השמיס ...הדי שני בתונים״ =(.מוריי באוש טיט  ,139*338אלא שאיהד אא וברי ר״ע
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ק״כ ג") מה יהן לך ומה יוסיף לך לשק רמיה חצי גמר שנונים עם גחלי רתשים(ל)
ומלכות וזרשעה דנתיב (ישע׳ נמי״ב) גלאת ברב עצתיך יעטרו נא ויושיעוך חוכרי שטים
הנה ה?" כקש אש שרפתם:

מ״ו .לא תגנב טינלל שג׳ (כ״א ט״ז) ונונב איש ומכרו ונמצא כידו מות
עונש*שטענו אזהרה מניין ת״ל לא חננב הרי זד! אזהרה לגונב נפש(ט) :אחד
*
יומת

הגונב את האיש צו את האשד ,את הגדול או אח הקטן אפלו קטן בן יוטו הרי ור.
הייב(נ) :ולענין ממון הוא אומר (ויק׳ י-טי״ז) לא חגנובו הרי זו אזהרה לגניבת טמון(ס):

«ת .לא תענה ברעך עד שקר אין שקר אלא טנרה נאיוה «ד הפקיר b

<הנ לא יאטר לו ט־נלית טרנלית לא יאטו לו וחב :טגלל ׳»׳ (רג׳ '•« י־ט) ועשיתם

לו נאשר זמם לעשות לאחיו אם טמון מטון אט מכות ממת אם עונשין עונשין עונש
שטענו אזהרה מניין ת״ל לא תענה ברעך עד שקר(ע):
יין .לא תדזטד ולהלן הוא אומר (רב ,ה" י״ה) לא תתאוח לחייב על תאוה בפני
עצטה והמרה בפני עצטה מניין התאוה אדם סופו לחמוד שגי לא חתאוה ולא חהטוד:
מניין חמד ארס סוסו לנזול שני (טיב׳ בי ב׳) וזזטדו שדות וגזלו (ם) :תאור ,בלב וכן הוא
אומר (דבי ייב כ׳) כי חאוה נפשך :והטור במעשה וכן הוא אומר (שם זי כ״ה) לא
תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך(צ) :יכול לא יתאות על בתו ליטלה ת״ל אשת רעך
מה אשת רעך שהיא אסורה לך אף כל דבר שאסור לך :אי מה אשת רעך שוזייכין
עליה מיתת בית דין אף אין לי אלא דבר שהייבין עליו מיתת בית דין ת״ל ביתו ושדהו
(ע׳ דבי ה* י״ה) או מה אלו טיוהדין שנקנין בכסף ובשטר ובחוקה אף אין לי אלא דבר
שנקנה בכסף ונשמר ובחזקה ת״ל עכרו ואמתו :או מה אלו טיוהדין דברים שהן כקרקע
אף אין לי אלא רבר שהוא בקרקע ת״ל שורו וחמורו(*) או מה אלו טיומרין ששטירתן
«ליך(ק) אף אין לי אלא רבר ששמירתו עליך מניין לא יתאוה לסקלו ולא יחאוה
^?טנעלו ולא יתאוה לפונדחו ת״ל וכל אשר לרעיך :יכול לא יאמר לאוי(ר) עיני בעינו

לאוי שערי בשערו ת״ל שורו והמרו עברו ואמתו ביתו ושדהו מה אלו טיוחדין דברים
שאפשר להן לבא תחת יריך והבירך הסירן אף אין לי אלא דבר שאפשר לו לבא תחת
ל) ממין מיו מיג.

מ) מכילתא.

נ) סגהללין פית ע״ב•

ס) מכילתא .ע) מכילתא.

ס) מונא נס׳ העצות צימג״ם ל״ת יס״ו מס מכילתא .ומי פ״א מהי נזילה ה״י ומ״מ
ס) שאתה מצווה לסמים סלא
ומ״ע סס .וסיכוך מצוה תמ״ז .צ) «׳ מכילתא סוף פ״ת.
ילט ויזיקו .עי׳ ממכה ליס «א קעא .ל) כמו הלואי.
*) בהב ע״ז חרב מו״ה ארי׳ טררבי אנדק״ק ראדין מ״ל :והמה לכאורה רמאי קאטר
מהתלה אין לי אלא דבר שנקנה בכסף  wrת״ל עבדו ואפהו דמשמע אף דברים שאין גקנק
ככשו״ח וחדי קיי״ל קידושין כ״ב ע«כ דעבר כנעני הה כקרקע לעכין קבין כשו״ח .גם אי אין נקנין
בכשו״ח אמאי אמר אח״ז רחן בקרקע ,לבן נלע״ר להסון• חגי׳ וצ״ל אי מה אלו מיוחדים שהן
כקרקע אף אין לי אלא רבד שהוא בקרקע ה״ל עבדו ואמתו אי מה אלו טיוחרין שנקנו
גכשו״ח אף אין לי אלא דבר שנקנה בכשו״ח ת״ל שורו וחמורו .ובוה יבואו דברי המכילתא על
מכונם כהלכת .עכ״ל .ותנה אף שדבר הכמה רבר חרב ג״י ם״מ קשה לי להגיה הגהה גדולה כוו
דאינו טובן האין• נכשל הסופר במעות בזה .וע״ב נראה ליישב הגי׳ שלפנינו דכוזנת חמכילהא
מיהו ושדהו אינן נקנין רק בכושרה ולא במשיכה והגבהה משא״ב בעבד שנקנה גם במשיבה
ולר״ש גם כחגכחח בטמלטלין כדאיהא בקידושין שם ולבטן ב״א ב״ז.
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ירך והביוך הסירן :דיא לא תחטד אשת רעיך ענדו ואמתו ושורו וחמורו ובל אשר
לריעיך יש לך טי שהוא חומד את בל הדברים האלו אלא מתוך שהוא כא על אשת
חכרו ויולדת בן ובר בעלה סבור שהוא מו נמצא מוריש לו ביתו ושדהו ועבדו ואמתו
שורו וחמורו וכל אשר לרעך/:אלו הן עשר הדברות אנבי ולא יהיה לא תשא ומור
כבר ולא תרצח ולא תנאף ולא תגנב ולא תענה ולא תהמר חמשה על לוח זה וחמשה
על לוח זה דברי די הנינה בן גטליאל(ש) והנסים אוטריןעשרח על לוה זה ועשרה על
לוח זה (ת) חטשח מנד חטשה :לא הו־צח כנגד אנכי מלטד שבל הרוצח כאלו ססעס
בדמות(א) :לא־ תנאף מנד לא יהיה מלמד שעין שקולה בנגד ניאוף וכןדוואאוטר
(ירטיי ג׳ מי) והיה מקול זנותה ותהנף את הארץ ותנאף את האבן ואת העץ(ב) :לא
חננב כננר לא תשא שכל הגונב טוסו לישכע :לא תענה מגד וכדר כמבול אמר הקב״ה
אם הערת על חברך עדות שקר טעלה אני עליך באלו הערת שלא בראתי עולטי כששת
ימים ולא נחתי בשביעי :לא תהמר מנד כבר שכל החומד אשת חברו עולה ממנה בן
מכבד את טי שאינו אביו ומקלל את אבץ(ג):עכול לא יהא ד־ייב עד שיעבור על כולן
""תיל לא תרצח לא תנאף לא תגנב לא תענה לא תחטד לחייב על בל אחד ואתר בטני
עצמו אם בן לטה נאמר להלן (דבי הי י״ז) לא תרצח ולא תנאף ולא תגנב ולא תענה ולא
החמר מניר שכלן המופץ זה בזה מרץ אדם באחר מהן סומו למרוץ בכולן :מניין רצח ארם
סומו לנאוף דכתיב (משלי א׳ י ) בני אם יפתוך חטאים אל תאבה אם יאמרו לכה אתנו
נארבה לדם נצפנה לנקי חנם גורלך-המיל כתוכינו כים אחד יהיה לכולנו :ומניין
נאף סומו לגנוב דכתיב (תה׳ ני ייח) אם ראית גנב וחרץ עמו ועם מנאפים חלקך :מניין
גנב סומו לבוא לירי שבועת שוא דכתיב (טשליכ״ט ב״ד) מולק עם גנב שונא נמשו אלה
—
ישסע ולא יגיד:

י״ח .וכל העם רואים מלטד שלא היו בהם סוטים :מיכלל שני (דבי ד׳ ליה)
אתה הראת לדעת מלמד שלא היה בהן טפשין :מכלל שני (ייט הי) ויענו כל העם
יתדו טלטד שלא היה בהן אלמיס :מיבלל שני (דבי ר ליו) מן השטים השמיעך את
קולו מלטד שלא היו בהןחרשין :טיכלל שני (דבי ביט טי) אתם נצבים טלטד שלא חיו
בחן חגרים(ד) :ומניין שלא היה ברין אחר חושש בראשו ותש בשיניו תיל (חחיקיהלייו)
ואין בשכטיו כושל :את הקולות .בנוהג שבעולם מה שאי אפשר לראות את הסול אבל
כאן ראו את הקולות ואת הלפידים כשם שראו את הלפידים כך ראו את הקולות(ה):
וירא העם .מה ראו בבור נדול ראו :ר• אליעזר אומר מניין שראתה שפחה בישראל מה
שלא ראה גדול שמביאים(ו) שני וירא העם מה ראו ככור גדול ראו :וינועו .אין לשון
ניעה אלא טירוף כן הוא אומר (ישעי כיד ייט) נוע תנוע הארץ בשבור ואומר (ישעי זי בי)
ויגע לבבו ולבב עטו כנוע עצי יער מפני רוח :ויעטרו מרחוק .למה אני צריך והלא כבר
נאטר (פסי כ״א) ויעמד העם מרחוק מלמד שהיו הולכין -שנים עשר טיל והמרץ שנים

עשר מיל על כל דבר ודבר(ז):
ש) כן הוא נמביצסא נמס' שיל פ׳ סי פסוק י״י ידיו גלילי זהב ,אכל כירושלמי
מקלים פ״ו ס״א וסופה פ״ס ה״ג נשם חנני׳ נן אפי ל׳ יהושע .מ) עי מבילסא מסי
מיל שם וילוסלמי סם ושמוה לנס פמ״ז ,ו«׳ שו״ה ליב״ז מיג סי• סקמ״ע .א) מכיצמא.
1*3?5
'* *
סוא ? **
 )5מונא גםש' ממ* סכ״^ גשס שני שזי|י'" ומי כשגט פשנא מי
ג) כל  wנמנילמא .ד) ע» מכיצמא .ס) עי׳ מנילמא ליש ס״ע .ו) עי• מניצמא לעיל
שילתא ס•  wאלי סאמל ליא נעץ זה .ז) מנילמא.
8
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ילקוט

פרשת יתרו כ ,יב~יד

שמעוני

קנה

לעדים זוממין מנא ליה נפקא ליה מוהנשארים
ישמעו ויראו .ורבנן ההוא מיבעיא ליה להכרזה,
ור׳ מאיר הכרזה מישמעו ויראו נפקא.
(מכילתא) כיצד נתנו עשרת הדברות חמשה
על לוח אחד וחמשה על לוח אחד ,כתיב אנכי
ה׳ אלהיך וכנגדו לא תרצח .מגיד הכתוב שכל
מי שהוא שופך דמים מעלה עליו הכתוב גאלו
ממעט בדמות משל למלך בשר ודם שובנס
למדינה והעמיד לו איקונות (צורות) ועשו לו
צלמים וטבעו מטבעות לאחר זמן ביפו איקונות
שברו צלמותיו ופסלו מטבעותיו ומעטו בדמותו
של מלך כך כל מי שהוא שופך דמים מעלה
עליו הכתוב כאלו ממעט בדמות שנאמר
(בראשית ט  0שופך דם האדם וגו׳ וכתיב כי
בצלם אלהים עשה את האדם ,כתיב לא יהיה לך
ובעדו לא תנאף מגיד הכתוב שכל מי שהוא
עובד עבודת אלילים מעלה עליו הכתוב באלו
מנאף מאחרי המקום שנאמר (יחזקאל טז לב)
האשה המנאפת וגו׳ (הושע ג א) ויאמר ה׳ אלי
עוד לך אהב אשה וגו׳ ,כתיב לא תשא וכנגדו
כתיב לא תגנוב מגיד הכתוב שכל מי שהוא גונב
סופו לבוא לידי שבועת שוא שנאמר (ירמית ז ט)
הגנוב רצות ונאוף והשבע לשקר ואומר (הושע ד
ב) אלה וכחש ורצות ,כתיב זכור את יום קשבוו
וכנגדו לא תענה מגיד הכתוב שכל מי מהוא
מחלל שבת מעיד לפני הקב״ה שלא ברא קולמו
לששה ימים ולא נת ביום השביעי וכל מי #הוא
משמר את השבת מעיד לפני המקום שברא
עולמו לששה ימים ונח בשביעי שנאמר (וישעיה
מג יגס אתם עדי נאם ה׳ ואני אל ,כתיב כבד את
אביך וכנגדו כתיב לא תחמוד מגיד הכתוב שכל
מי שהוא חומר סוף שיהיה מוליד בן מקלל
לאביו ומכבד שאינו אביו ,לכך נתנו עשרת
הדברות חמשה על לוח זה וחמשה על לוה זה,
[וחכמים אומרים עשרה על זה ועשרה על זה)
”שנאמר (דברים ה יט) את הדברים האלה דבר ה׳
אל כל קהלכם וגו׳ ואומר (שה״ש ר יס שני שדיך
כשני עפרים ואומר (שם ה יה ידיו גלילי זהב

התם סולם רעוע הרה דהרה קביע הזיקא ולא
סמכינן אניסא דכתיב <ש״א טד כ) ויאמר שמואל
איך אלך ,ושמע שאול והרגני.
[כ .יק לא תרצח( .מכילתא) למה נאמר לפי
שהוא אומר (בראשית ט  0שופך דם האדם וגו׳
עונש שמענו אזהרה לא שמענו תלמוד לומר לא
תרצח .לא תנאף למה נאמר לפי שהוא אומר
(ויקרא כ י) מות יומת הנואף והנואפת עונש
שמענו אזהרה לא שמענו תלמוד לומר לא
תנאף.
תנא דבי רבי ישמעאל (נדה יג ע״ב) לא תנאף
לא תהיה בך נאוף בין ביד בין ברגל ,אמר ר׳
אלעזר מאי דכתיב (ישעיה א טס ידיכם דמים
מלאו אלו המנאפים ביד.
לא תגנוב( .סנהדרין פו ע״א) אזהרה לגונב
נפשות מנין ר׳ יאשיה אומר מלא תגנוב ,ר׳ יונתן
אומר (ויקרא כה מב> מלא ימכרו ממכרת עבד,
ולא פליגי מר קא חשיב לאו דגנבה ומר קא
חשיב לאו דמכירה ,תניא לא תגנוב בגונב
נפשות הכתוב מדבר או איגו אלא בגונב ממון
אמרת צא ולמד משלש עשרה מדות שהתורה
נדרשת בהן דבר הלמד מענינו במה הכתוב
מדבר בנפשות אף כאן בנפשות.
לא תגנוב( .מכילתא) למה נאמר לפי שהוא
אומר <שמות כא טס וגונב איש ומכרו ,עונש
שמענו אזהרה לא שמענו תלמוד לומר לא
תגנוב הרי זה אזהרה לגונב נפש צא ולמד
משלש עשרה מדות וכו׳ ,ועוד אמר רבי שלש
מצות נאמרו בענין ’שתים מפורשות ואחת
סתומה נלמד סתומה ממפורשות מה מפורשות
מצות שחייבק עליהן מיתת בית דין אף סתומה
מצוה שחייבין עליה מיתת בית דין .לא תענה
למה נאמר לפי שהוא אומר (דברים יט יט)
ועשיתם לו“כאשר זמם לעשות לאחיו עונש
שמענו אזהרה לא שמענו תלמוד לומר לא
תענה.
רצט .שנו רבותינו (סכות ד ע״א) מעידים אנו
את איש פלוני שהוא חייב מלקות ארבעים
ונמצאו זוממין לוקין שמונים משום לא תענה ע□----------------- —-------------------- ------------------------ז
(שבועות מז ע״ב) כתוב אחד אומר לא תחמוד
ומשום (דברים יט יט) ועשיתם לו כאשר זמם דברי \
ר׳ מאיר ,וחכמים אומרים אין לוקין אלא וכתוב אחד אומר (דברים ה יח) לא תתאוה כיצד
ארבעים ,ורבנן האי לא תענה ברעך מאי דרש יתקיימו שני כתובים הללו הרי זה אזהרה
ליה אזהרה לעדים זוממין ,ור׳ מאיר אזהרה יילעוקב אחר המנאף.
[כ ,יח לא תחמוד כית רעך .כלל ,עכדד ואמתו
זית רענן
שורו וחמורו פרט ,בלל ופרט אין בכלל אלא מה
לכבד אביו ואמו על שגדלו אותו .ודהכתיב בפרשת  /שבפרט ,כשהוא אומר וכל אשר לרען(י חזר
משפטים מכה איש ומת מות יומת אס כן לא חרצת למה

לי אלא לאזהרה T .לא תרצח ולא תנאף n .משמע שכולן וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין
שוין כאחד .מפירוש שמראה למנאפים אשה לזנות I .הפרט מה הפרט מפורש דבר שהוא קונה ומקנה
ילקוט שמעוני השלם <מהדורת וגשל> ־ א (בראשית ,שמות) שמעון הדרשן מפראנקפורט עמוד מס (389הודפס ע״י תכנת אוצר החג
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אף כל דבר שהוא קונה ומקנה ,אי מה הפרט עשן זה גיהנם שנאמר (מלאכי ג יט) הנה יום בא
מפורש בנכסים המטלטלין שאין להן אחריות בוער כתנור ,ולפיד אש זה מתן תורה שנאמר
אף אין לי אלא נכסים המטלטלים שאין להם וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ,אשר
אחריות ,כשהוא אומר במשנה תורה (דברים ה יח) עבר בין הגזרים זה קריעת ים סוף שנאמר
שדהו מה הפרט מפורש ברבר שהוא קונה (תהלים קלו יג) לגוזר ים סוף לגזרים.
וירא העם וינועו( .מכילתא) אק נוע בכל מקום
ומקנה אף כל דבר שהוא קונה ומקנה ,אי מה
הפרט מפורש דבר שאי אפשר לבוא לרשותך אלא זיע שנאמר (ישעיה כי כ) נוע תנוע ארץ
אלא לרצק הבעלים אף אין לי אלא דבר שאי כשכור .ויעמדו מרחוק חח לשנים עשר מיל
אפשר לבוא לרשותך אלא לרצון הבעלים יצא מגיד שהיו ישראל נרתעין לאחוריהן שנים עשר
שאתה חוסר ’בתו לבנך או בנו לבתך או אפילו מיל וחוזרין לפניהן שנים עשר מיל הרי עשרים
חומד בדבור תלמוד לומר (רבדים ז כה) לא וארבעה מיל על כל דבור ודבור נמצאו מהלכין
תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך מה להלן באותו היום מאתים וארבעים מיל ,באותה שעה
עד שיעשה מעשה אף כאן עד שיעשה מעשה .אמר הקב״ה למלאכי השרת רדו וסייעו את
—!כ .טס וכל העם רואים את הקולות( .פדר״א־ אחיכם שנאמר (חהלים סח יג) מלכי צבאות ידודק
.פס׳•^ רבי יהודה אומר אדם מדבר עם חברו הוא ידודק ,ידודק בהליכה ידודק בחזרה ,ולא
 stiswrרגש קולו אבל אעו רואה מאורו וישראל מלאכי השרת בלבד אלא אף הקב״ה שנאמר
שמעו קול של הקב״ה וראו את הקול יוצא מפי <שה״ש ב  0שמאלו תחת לראשי ,רבי יהודה ברבי
הגבורה בברקים ורעמים שנאמר וכל העם אלעאי אומר לפי שהיו ישראל משולהבים
רואים את הקולות .רבי פנחס אומר כל אותו מחמת האש של מעלה אמר הקב״ה לענני כבוד
הדור ששמעו קולו של הקב״ה זכו להיות הזילו טל של חיים על בני שנאמר (שופטים ה n
כמלאכי השרת ולא שלט בהן כל מין כנים ה׳ בצאתך משעיר וגו׳ ואומר (תהלים ס  0גשם
ובמותם לא שלטה בהם רמה אשריהם בעולם נדבות תניף וגו׳ אימתי געשה כל הכבוד הזה
הזה ולעולם הבא עליהם הכתוב אומר (תהלים כשעה שהיתה נאה שבאומות העולם ומכבדת
את התורה שנאמר <שם יס ונות בית תחלק שלל
קמר טס אשרי העם שככה לו.
ש .וכל העם רואים את הקולות( .מכילתא) ואין שלל אלא תורה שנאמר <שם קיט קסב) שש
רואים את הנראה ושוסעק את הנשמע ראו דבר אנכי על אמרתך וגו׳.
של אש יוצא מסי הגבורה ונחצב על הלוחות
שא[ .כ ,טז! ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו
שנאמר (תהלים כם  0קול ה׳ חוצב להבות אש .ונשמעה( .מכילתא) מגיד שלא היה להן כה לקבל
וכל העם רואים את הקולות קול קולי קולות אלא עשרת הדברות שנאמר (דברים ה כב) אם
ולפיד לפידי לפידים .וכמה קולות היו וכמה יוספים אנחנו וגו׳ (שם יח טז) לא אוסף לשמוע
לפידים היו אלא משמיעין את האדם לסי כתו את קול וגו׳ אלא קרב אתה ושמע ,מאותה שעה
שגאמר <שם ב) קול ה׳ בכח קול ה׳ בהדר וגר,
וכו ישראל להעמיד מהן נביאים שנאמר (שם יח
רבי אומר להודיע שבחן של ישראל שכשעמדו יח) נביא אקים להם ,נביא אני עתיד להעמיד מהן
כולן לפני הר סיני לקבל את התודה היו שומעין אלא שקדמו הן בזכותן שנאמר (שם יס ויאמר ה׳
את הדבור ומפרשין אותו שנאמר (דברים לב  0אלי היטיבו וגו׳ ,אשרי בני אדם שהמקום הודה
יסובבנהו יכוננהו י»זמ כאישק עינו שמכיק לדבריהם וכן הוא אומר (במדבר יד כ) ויאמר ה׳
שהיה הדבור יוצא היו מפרשין אותו .ולהודיע סלחתי כדברך וכן הוא אומר (שם מ  0כן בנות
שבחן של ישראל שכשעמדו כולן לפני הר סיני צלפזזד דוברות <שם לו ה) כן מטה בני יוסף
לקבל את התורה שלא היו בהן סומין שנאמר דוברים (דברים ה כס מי יתן והיה לבבם זה להם,
וכל העם רואים ,מלמד שלא היו בהם אלמים אילו אפשר להעביר מלאך המות הייתי מעבירו
שנאמר (שמות כד  0ויענו כל העם .מלמד שלא אלא שכבר נגזרה גזרה ,רבי יוסי אומר על תנאי
היו בהן הרשים שנאמר כל אשר דבר ה׳ נעשה כך עמדו ישראל לפני הר סיני שלא ישלוט בהן
ונשמע ,מלמד שלא היו בהם חגרין שנאמר מלאך המות שנאמר (תחלים פב  0אני אמרתי
(שמות יט  0ויתיצבו בתחתית ההר ,מלמד שלא אלהים אתם וגו׳ חבלתם מעשיכם אכן כאדם
היו בהם טפשין שנאמר (דברים ד לה) אתה הראת תמותון.
וגו׳ .רבי נתן אומר מנין אתה אומר שהראה
המקום לאברהם אבינו גיהנם ומתן תורה
זית רענן
י יכול הוא לקדשה שלא במק אביה או איפבא ולכן אינו
וקריעת ים סוף שנאמר (בראשית טו יס והנה תנור
ילקוט שמעוני השלם <מהדורת וגשל> ־ א (בראשית ,שמות) שמעון הדרשן מפראנקפורט עמוד מס (390הודפט ע״י תכנת אוצר החג

62

ם&ר

יתת

וחזמיד

אחדים ,ובעדו כתב לא תנאף ,מגיד תכתוב שכל טי שעמד ע׳יז מעילה
עליזו הכתוב כאלו מנאף מאחר המקום ,שנא׳ האשת המנאפת וגו׳ (יחזקאל
ט״ז) וכתיב (א) ויאמר ה׳ אלי עוד לך אהב אשדי [וט׳( 1הושע ג׳) ,כתב
לא תשא ,ומגדו לא תגנב( ,ב) ללמדך שכל מי שגונב סומו לבוא לידי

שבועת שוא ,שנא׳ הגנב רצוח ונאף והשבע לשקר (ירמיה י) ,וכתב אלה

מגיד

הכתוב ,שכל
ובחש וגו׳ (הושע ד) ,כתיב זמר ,מעדו כתב לא תענה,
מי שמחלל את השנת מעיד לסני טי שאמר וחיה העולם (ג) שברא עולמו
בששה יטיס ,ולא נח בשביעי ,וכל טי שמשמר אח חשבת מעיד לסני מי
שאמר והיה רעולת שברא עולמו בששה ימים ונח בשביעי ,ומזיע ואתם
עדי נאם ה׳' ואני אל (ישעי׳ מ״ג) ,מזב כבד אה אביך ומגדו כהב לא
תחמוד ,מגיד שכל טי שחומד סוף שהוא מוליד בן שמקלל אה אביו ,ומכבד
למי שאיט אביו ,לפיכך טזט עשרה הדברות חמשה על לוח «ת וחמשה
על לוח זד .דברי ר׳ (ר) הנינה בן גמליאל .וחכטים אומרים עשרה על לוח

זת ועשרה על לוח וח ,שנא׳ ויכתבם על לוחות אבנים (דברים ה׳) ואומר
( )pשני שדיך (שה״ש ד׳) ואזמר ידיו גליל* זהב (שם ח׳)______________ .
לא תחמוד( ,ו) כחוב אחד אומר לא החמוד וכתוב אחד^אוטר לא
התאוח ,כיצד יתקיימו שני כתובים הללו הרי זה (אוח) [אזהרה] לעוקף

הטנאף.
לא .החמוד ביה רעך( ,ז) כלל ,עבדו ואטהו שורו וחמורו פרט ,כלל

ענפי יהודה
(א) ננואח הושע נגד "ישראל שפט מדרכי ס׳.
(ב) ע׳ מה שכשבו המפרשים סם דאמריק לעיל דלא שגת בגונב נפשוש מיילי.
(ג) שלא גיא שלמו גששה ימית
(ד) מרי ר׳ חוינא ג״ג .ע׳ ירושלמי שקלים ס״ו ס״א.
(ח) שר שדין כשר עפריה שאמי צבי׳ משמט שהיו שאמיס יחדיו בכל אשש
ואמש עשרש התלים .ומה שדרש גלולי זהב ממולאים בחרשיש ,משמע ג׳׳כ שהי׳
«׳ בם׳ ימה מראק «ל מקליק סם ____
ממולא משורש ס׳ הנכלל בעשרט
(ו) שם ,בדנריש הראשוטש כחיב לא שחמוד ביש רעך ,ובדברוש אמרוטש כשיב ]
ולא שמאוס ביש רמך ,וחימוד משמע שבא עליו בעקיפין וטחן דמיו ולוקח השפן
משנירו בע״ה ולא ששאוה משמט במחשבה בלא מעשה א״כ סחרי קראי אהדדי
ודלשיק לבא בעקיפין טל המנאף ולוקח בישו להשיב אפו ממש גבר .במכילחא נרסיק
לשקף אמר המנאף .ודרי ושארי מפרשים האריכו טה וגרסה המחבר נכונה וכעין
זה מציט שהששמשו חכז״ל במינש שקף ט׳ <דכ קדושים ס״ב ,ואחי עוקף עליו ומטלה
ממט .וע׳ גס׳ משן השכמה.
(ו) שם .כל מפרשי מכילחא יגש להעמיד הדברים על מכונם ,וגם דברי המשבר
משמנים .ולשקן דברי המשבר דל שצ״ל לא שממד ביש רעך כלל ,עבדו וכו׳ פרע
כלל ופרט אין נכלל אלא מה שבפרט ,וכשהוא אומר כל אשר לרעך חזר וכלל אי
כלל כלל הראשון אמרש לאו אלא מזל וכלל כלל ופרט וכלל אי אחה דן אלא כשן
הפלט ,מה הפרט מפורש כל דבר שהוא קונה ומקנה ,אף כל דבר שהוא קונה ומקנה.
אי מה הפלט מפורש נכסים המטולטלים שאץ להם אשריוש אף כאן אץ לי אלא
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ופרט אין בכלל אלא מה שכפרט ,וכשהוא אומר כל א*»ר לרעך מר וכלל
אי כלל כלל הראשון אמרח לאו ,אלא חור וכלל ,כלל וסרט וכלל אי אחה/
דן אלא כעין הסרט ,מה ריסרט מפורש אף כל דבר שהוא קונה ומקנה,
אי מה הסרט מפורש אף כל דבר שהוא קונה ומקנה .אי מה הסרט מפורש
בנכסים הרטולטלים שאין להם אחריוח ,אף כאן אין לו אלא נכסים המטולטלים
שאין להם אחריות ,וכשהוא אומר (על כרהך אתה מת) במשנה תורה
(א) שדהו מה הסרט מפורש דבר שהוא קונה וסקנה ,אף אין לי אלא דבר
שהוא קונה ומקנת אי מה הסרט מפורש דבר שאי אפשר לו לבוא ברשותך,
אלא דבר שהוא קונה ומקנח ,אי מה סרט מפורש דכר שאי אפשר לכוא
ברשותך אלא לרצון הבעלים ,יצא שאתה חומד בהו לבנך ,או בנו לבתך.
או אפי׳ חומד (ב) בדיבור ,ת״ל לא החמד כסף מהם עליהם ולקחת לך
(דברים ו) מה להלן שיעשה מעשה ,אף כאן נמי
ברם שנינו( ,ג)הםוציא כלים ועליהם צורחחמה ולבנה ,צורה דרקון
"
(יוליך) [יוליכם] לים הטלה .מצא כלים ועליהם צורח אלי ,ומצא גוי וכסאו
לבטלה .ובטלה טהו בהנאה ,כיון שע׳*כ בטלה ;ולא לרצונו אינה בטילה,
ואסורה נז&*ת או כיון שביטלה בין על כרחו ,ובין ברצונו בטילה היא,
וסוחרה כהנאה.
ועוד שאלה אחרה ,כשאסרו כהנאה (ר) שעל כלים סכובדים ,כגון
טבעה ונזמים וסדינין הטצוירין ,אבל שעל המכווין (אסורין) כגון קוטקטומץ
זיורות ומחטי חמין טוחרין בהנאת אעסי׳ שלא מטלה גוי ,או אינו (אלא
אף גליזן כ״י) שעל דמבמין אסורין ה״ת
ועוד שאלה אח׳ ע״ז שנשתברה מאליה אסורה או טוהרת דבר זה
מחלוקת ר׳ יוחנן ור׳ שטעון  pלקיש( ,ה)שר׳״י אומר אמוית ורשכ״ל
אומר סותרת. .רי״א אסורה אעפ״י שנשחכרה עדיין באיפורה עוטרת עד
שיבטלה גוי ,ורש״׳א טוהרה כיון שנשתברה בטילה היא ,שאסי׳ גוי שעובדה
מבטלה בלבו ,אוטר לא יכלה לחציל נסשד .מן השבר ,והיא מצלה אותו
הלכה

ענפי יהודה
נכסים הממולטליס שאץ להם אחליוח ,כשהוא אומר במשנה חורה שדהו .מס הסלט
מסולש כל דבל שהוא קונס ומקנה אף כל דבל שהוא קונה ומקנה .אי מה הפלט
מפולש דבר שאי אפשר לבוא ברשומן אלא לרצון יצא שאמה נוומד במו לק■ או בט
לבחך .או אפי חומד בדיבור מ״ל לא מחמד וכו' .וע׳ גילסמ הילקוט.
(א) ע׳ פסחים ו׳ חוס׳ ד״ס אבל בחרי.
(ב) שם .בספל יראים עמוד הדינים ס׳ לנ״ד כחב יכול החומד בדברים מוגר
ח״ל וכו׳ לא חחאוה שנה המזוג לטבור בשני לאדן טכ׳יל .וכן דעח הרמ״בס בס״א
מס׳ טילה הי״ב .וע׳ גהג״מ שם שמולק ע״ז.
(ג) ט״ו מ״ב.
(ד) שם מ״ג.
(ח)שס מ״א.
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«י» עני שדיך כעני עפרינז תאומי צביח .ואומר (פיר ה׳) ידיו גלילי זהב מטולאים
בתרשיש •
ךז״( 1יי) לא תחמוד .רבי אומר כתו 3אחד איטר לא תחסור ,וכתוב אחו אומר
(דניים ה׳) לא תתאוה כיצד יתקיימו שגי מקראות חללו .חרי זה
אזהרה
באר אברהם
ות ינחמנו
ביחד סל mi 6חי ולכן׳ ניויג לי» ״«־ לשי שנישניח מפני החידוש שבהם .ואמר קני
יא״י שדיך תאומי צבי' ,והר״ז תאום שניהם שוים
גנ'ה נת'נתם ״ל ל״י אחי ”<
’ u”ZLAמשלימות כאו״א זה נזה .ואומר ידיו גלילי
?מל ה7ני
» mAiinn <«wאיייי mAIm wmk 1״״.,
 •roteובאמירה  r>nfiואיזי׳כ ? onXft sp9B9׳
יהיה (ן ,זהב .ממקסם משמע שנ הם מנאיס לגמרי.
? jד0ד )njsj, 1מר אנני
“
ואו אסרז ישראל למפה דבר אמה ממט ונו׳ ואמר
תחמוד ,הגרסא לפנינו משמשתך-
..........לא
גיס
להם משה השמונה דברות מומרים ו$וה הקנ״ה וככר המיר בזה הז״י ,וככר נשנית הגירסא
לנמוב אלו נננד אלו ולומר לן .שכל מה פפמסו יפה בספר המצות להרמב״ם כסדר מל״ת,
מסי מפה הוא כאילו פשמשו משי מטרה נ«5מ 1דגרסתו נאמר כאן לא תחמוד ולהלן היא .
ולוה  91$לנמנם בלות אמד למוממ מה פאמר
אומר לא תתאוה ,לחייב על התאוה בפ״ע י
הקנ״ה נש$מו ו תאטי $ניה מה $ניה וו דרכה
להיות לה תאומים נן היו הדנרווו תאומים וטל החימוד בפ״ע ,ומנץ שאם התאוה
ננסגג יוד סל וה ויזד סל וה .זר׳ תנינא סבר שסופו לחמוד שנאמר לא מתחיה ולא החמוד.

נחמיה

סמי נמו

שבגוף אחד יש ב* ידים ובכל

יד ה ,א5ב«וח כן היה ה׳ דברות בלוח
1י\ס*מ במב במו שדרן ב׳ הידיס להיות
בגוף אמד ק יוד הדברות שהס ב' ידיסהיויח?
בלות 6תד ״״־.
!ידן לא תחמוד רבי אומר ונו׳ ט5ד יתקיימו
חגי מקראות הללו שלא תתאוה משמע
כיון שממאזה בלט לחפץ חבירו שהוא קודם הרנה
לחימוד שהמאוה היא בלב ומשמע שמיד כיון
שמתאוה הוא חייג .ולא תחמוד משמע שאיגז חייב
עד שיחמוד הדבר וסתם חמדה הוא במעשה
כדלקמן לא תחמוד כסף חהב עליהה ולקהת לן
שמשמע שאינו חייב עד שיקה .ואף אס תמ$א לומר
שהחמוד הוא בלי מעשה ח״ח החמדה מאוחר מן

אחד.

יחי

כדעחו להעמיס על חכירו כהשחדלוש לחלוח
פניו עד שיפעול כרצון חכירו ליתן לו או
 .למכרו הר״ז עובר בלא חתאוה /וכאשר
אח״כ השתדל והשיג ונעשה ממשה הזה אשר
מכירו נמן אי מכר אל? פי״ז הר״! עיבר

גם כלא תחמוד .ופירוש הדברים .דמשם
דכמיכ ולא תחמוד אשת רטך ולא תמאזה
בית רעך שדהו עבדו ואמתו וכו׳ וכל אשר
לרטך אין ללמוד דעובר כשני לאוין ,די״ל
דהנל לאו אחד .ורק משום דאי אפשר להשיג
משל תכירו כ״א מי שיפייס את תכירו.
וכאשת חבירו אי אפשר להשיג ולמשיח רצון
לחכירו שיגרשה ואח״ב הוא יקח אותה כ״א
התאוה
כהשתדלות תחמנים הרבה מה שאין דרך אדם לעשות כן כ״א נשחומד בה הרבה .מ״כ
כתב אלל אשת רעך לשון חמוד ,ובאמת הם הכל אחת ,והגם דאפילו אס לא כתב בלל
אשת רעך היינו יודעים מהכלל ופרע וכלל ,זאת איני קושיא די״ל משום חומרתו דאשת
רטן כתבו בפירוש .ולזה ילין» דכאן נתב בכל הפרשים לא תחמוד .ולמה שינה אלא ש״מ
נעבור מליו בשני לאוין .ואמר זה בא לתרן דאנתי לפ״ז מדיע שינה שם דבקודם כתב
לא מחמוד אשת רעך ,זמח״כ כתב ולא תחאוה יכר דהל״ל בכולם לא חחאוה .ונם הי,
עי״ז מקצר שהי׳ איטר גם אשת ר«ך כתוך הפרטים ,וממיץ שזהו כמו נתינת טעם שלא
חתאוה זט׳ ונזה נכלל מכש״ב אשת רעך .מפני שמ״י מאוה סופך שתעבור בלא תחמוד
ואפילו בדבר זה הקשה תעטר שהיא אשת רעך ואעפ״ב אם תעבור בלא תתאוה סיפך
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ירעך הזר ובלי .א כלי ביל הראשון .הרי אמרת אלא חזר וכלי .מי ופרם איו
בכלל אלא מה שבפרט .אי אתה דן איא בעין הפרט .מה הפרט ם«רש בדבר
באר אברהם

שהעגול עוד מעשה של חימוד ולזה כמג
לא החמות ובזה כפי מה שפרשנו משולה
"..,קושיה הסמ״ג שהקשה טל הרמב״מ ואמר
שלס״ז החמיר הבהוב מיה מכאשה דלא
קשה מידי כלפרישיח ,דהא רבי יליף מיד
בכלל ופרט ובלל שכל דמי שהוא קונה ומקנה
ואי אפשר כ״א בלשוח בעלים הר״ז עובר
בלא מסאוי /ולא כחב בפירוש באשה למן
ב״א למילף מיני׳ דהמתאוה סופו לעבור וגם
לחמוד ולכך בסבו באשה למך דאפילו במכין
הקשה וגם ממור על האלם בב״ו יעבור:
גיס לא מחמוד וכו׳ וכל אשל לרעך מזר
וכלל

זה ינחמנו
התאוה נמו שאמרו שהח6וה «ני #לידי ח«יד:
ל?(1קף אחר הסנאף שלא יהא אפמרופיס ופרפור
להזמין לחבירו נשיה לניאוף ז לגרסא זי י5ה
לישט שאין נלמוד מלא תמאוה אזהרה לשקף
שהרי לא חתאוה לא נתיב גבי אשה אלא נכי
בית וא״כ איך גלמוד מלא תמאוה בית רפן אזהרה
על אשת רען .ואין לומר שנלמוד זה מלא תתמיד
שלא תהא גורס חיסוד וזה מוקף אחר המנאף א״ב
אין קושיתו מתורץ כיצד יתקיימו שני נתונים
דעדין קשה למה <א אסר אצל דברות שניות ג״נ
לא תחמון בית רסן או כאן ג״נ לא תתאזה בית

רמן שהרי הס סותרים אהדדי כדפרישית .ובדוחק
לומר דהאי לא תתאוה נקרא ג״כ לפניו וכאלו אמר
לא תחמוד אשת רפן ולא תתאוה ולזה מקשה
שהס סותריס שאס מל החמוד חייב כ״ש מל התאוה
ומשני שלכן אמר ולא תתאוה לאזהרה למוקף וזה
דוחק דאין זה במשמעות ששמא דקרא שיהא נקרא לפניו ונס דוחק לומר שלא תתאוה לאזהרה למוקף

נח תנמף נמה נחמר הרי זה אזהרה נעוקב חחר המנמף והבי מסרינן במסכת שממות דף ס־ז שהפין
בן מרפון אומר אזהרה למוקף אחר המנאף מנין ת״ל לא מנאף לא תנאיף .וגני לא מחמוד נרשינן
נאמר כאן לא תחמוד ולהלן הוא אומר לא תמאוה לחייב על התאוה בפני עצמו ומל החימוד בפני
עצמו .ר* אומר כתונ אחד אומר לא מחמוד ונמוב אחד אומר לא ממאוה כיצד יתקיימו שני מקראות
הללו ־לומר לן שאס התאוה סופו לחמוד שנאמר לא תתאוה ולא מחמוד מנץ שאס חמד שסופו נאטם
ולגזול ת״ל וחמדו שדות וגזלו .ופרושו לחייב על התאוה בפני עצמו כיון שמתאוה כלבו חפץ חבית
עוכר כלאו אמד ואם ממד עוד והפציר בחבירז שימכור לו מחפצו עבר ג״כ על לא תחמוד ווומנר פל
־
עונד מחו חחד וחס חמד עוד והסגיר ...............................................................................................
כ' לאוין לכן נאמר לא תחמוד ולא תתאוה לחייב על כל אחד בפני עצמו רבי אוסר לכן אמר כאן
® *1ח1יי
פמי פ
תת«איה שסזה'
לא תחמוד ולהלן לא תתאוה לתור לו ם^ם מבר על
הזהירה תורה אפילו על חמדה סבלב אפפ״י שאין בזה הקש לחכירויגהני 1סופז שמיעכ
1י *
ויבקש מחבירו שימ 1לי מחפ*ז דיו מכירה ואס חטמ ® יתי*ה
^י־‘ ומ״דיל
וכגרסא זו אימא כהליא בספר המצות להרמנ״ו י* 1הוא נהימנ״ה*^כ" ג?ה
י
שס :ובכתבי קודש של הרב הגדול המופלג מהור*י.נהה״ג ?זהמ"?
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שהוא קונה ומקנח .אף בלל מפורש ברבר שחוא קונה ומקנה אי טח התרט טטורש
בנכסים המטלטיין שאין לחם אחריות אף אין לי אלא נכסים הטטלטלין שאין
לחט אחריות וכשהוא אוטר כטשנח תורה שדחו .טח הפרט מפורש כדבר שהוא
קונה ומקנת אף אין לי אלא בדבר שהוא קונה ומקנח .אי טח הפרט טפורש
בדבר שאינו בא ברשותך אלא ברצון כעלים אף אין לי אלא דבר שאי אפשר
לבוא ברשותך אלא ברצון בעלים יצא שאחד■ חומד בתו לבנך או בנו לבתך או
אפילו חומד בדבור תלמוד לומר (דניים «׳) יא תחמוד כסף וזהב עליהם מה להלן
עד שעושה מעשה אף כאן עד שעושה מעשה •
העם רואים את הקולות רואין הנראה ושוסעין הנשמע
*לשח ט 1מו 1נא>
דברי ר* ישמעאל רבי עקיבא אומר רואין ושומעין
הנראה
באר אברהם
 ntינחמנו

וממסייג בהרהור הלה אס נו סתרי אהדדי כיצד וכלל אי אתה ק אלא כמין הפרט /יצא שאמס
יתקיימו שני «ייי® 8ללי• י״«י 8יי«6׳8י? סומר בסו למך ,נראה לי דהייט נשכתו

‘י-ןז-ז-נמ!:

•צי»

אמר מנין לו מקום ונשים לניאוף מכ״ל וכן פירש --------- -------------«--------------- ----------
רש״י נשמעות דף מ״ז ע״ב ת״ל לעוקב אחר
המנאן נעשה לי אפערופוס להרגיל לו נשים לניאוף
עע״ל ולוה לא אזהיר רחמנא שחייב אלא דוקא
כשעשה מעשה ולא חייב בהרהור .משא״ב מי שחומד
כאשת חבירו לו לעצמו ולאי חייב אפילי בהרהור .ובזה
נמי מסולק השגות הסמ״ג על הרמב״ס דהא הרמבי׳ס
לא סוניר נספר המצות ולא נספרו הי״ד החזקהשלא יהא מייב על אשת רעהו על דעביד מעשה
רק פרושי קמפרש פירוש של לא תחמוד שעשה
מעשה אבל לעולס אימא לך דבאמת חייב על אשת
רפהו אפי ,תאוה בלב ומה שהכתוב אומר לא
תחמוד אשת רען דמשמע עד דעשה מעשה קאי
על העוקף וכד .וא״ת לפ״זה״ל להרמב״ס להביא
נאחד מחבוריו ההוא דינא למוקף וכד וי״ל דהרמכ״ס
טללס יחד כל אלו הדנריס בכלל המחזיק ידי
עוברי עבירה ומכשילו והביאם בהלכות רוצח פי״ב
וז״ל כל המכשיל עור בדבר והשיאו עצה שאינה
הוגנת או שחיזק ידי עוברי עבירה שהוא עור
ואינו רואה דרך האמת מסגי תאות לכו הרי זה
עובר בלית שנאמר לפני עור לא מתן מכשול וכד ענ״ל .ומדע דהא האי דינא דמוקף אחר הנואף
הובא כמסכת שבועות דף  mוקרא קא דריש לא מנאף לא תגאיף והרי״ף והרמב״ס השמיעו אלא
היינו עעמא נלכתיבנא ודו״ק :בית רעך כלל .כל מה שיש בבית רען במשמע :ד,ע אף כל דבר
שהוא קונה ומקנה ומה הפרע מפורש וכו' .וכתב מהר״ס נגארו והנה עם זה שאמרו שנדרש ככלל ופרע
וכלל נתרן קושיא אחת והיא למה אמר לא תחמוד בית רען וחזר ואמר פעם אחרת לא תחמוד אשת
רען וגו" לימא לא תחמוד אחד לכולם אלא שאס היה אומר כן לא היה משמע כלל אלא הכל פרע
! דהיינו הבית שלו אשתו וענדו וכו ,כי כל אלה הס פרעייס אכל אתה שאמר לא תחמוד בית רטן
נלכד ואח״כ חזר ואמר לא מחמוד וט' ודאי הכוונה ני מה שאמר בתחילה נית רען הוא כולל בל
|
מה שיש לו והכל נכלל בלשון בית ויהיה הכתוב נדרש בכלל ופרע וכלל:
*—יי—
פרשה מ  ^WM 01העם רואין את הקולות רואין וכד .הא דכחיב מאין קאי סל הלפידים והעשן
שדרכו לראות והיו שומעין קול שיפר שדרכו־ לשמוע .ור״ע סכר שהיו רואיו
אף שדרט לשמוע והיו רואין הדבר יוצא מפי הקב״ה .ובסרושא דקרא קמיפלגי דנאן .כתיב מאין אפ
התולות

פרשה ט ( “OT (ftהעם וכו' רואין הנלאה
ושומעין הנשמע דמיי
ר׳ ישמעאל; ר׳ עקיבא אומר רואץ את
הנשמע! ושומעין את הנראה ה״ג ,ופלוגתייהו
במה דכתיב כאן רואים את הקולת ואת
הלפידים ואת קול השופר ואת ההר משן;
והרי כאן שני דברים הנראים הלפידים וההר
עשן ,אבל הקולע וקול השופר הס מהדברים
הנשמעים ואיך שייך בהם רואים; ופריז אומר
ר*ש שהכתוב קיצר בלשונו והוי כמו דאמר
רואים ושומעים שראו הנראה ושמעו הנשמע;
ומפני שהתפעלות הראי' הוא יומר מהנשמע
ע״נ נקיש רואים; ור״ע שבר דא״כ הל״ל
למסדר הנראים בקודם ואח״כ הנשמע; והל*ל
רואים את הלפידים ואת ההר עשן ואת
הקולח

באר אברהם ־ ב וויינברג ,אברהם בן יצחק מתתיהו עמוד מס (89חודפס ע״י הכנת אוצר החכמה (0
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בדורי המתת

איפתזרה ממר כעניני ממש• השניה שמוכר בשיט מימה שהוא בןונכנפז ( :יא) כיצד וט׳ כאילו מחעענדשסיט׳ שכמו שהמלך מעמיד איקוטהיפטו למטן £0
• ---- -----ולאופלפסהס ap -הבורא יסר האדם נצלמולמטן»מ כל עמי כארץ שהיא המנהיג גמירתו החפשיס לכל האדן• והממעסמוש מנמל מנח שאמר a /ל*  twinאנטה׳אלהין ־להכיראלהוסו וסניןצלם6לטם-טאש0מל»ןצלעמושצלמיףסקממגוהכרהודאיתצידפ«י1החיצל׳הארוודמזמובעשש רקסזן
 7ר׳איס׳נת"' גלל• ישכן למש ט הוא ממהלכי שתים• קפל ורווה אין לכח מאוסשום ימם«.י לנח הנוראית׳ רק שסק לימיו נלצממץ• שהיא יש׳ בבשרה המ»^
“
.
*RAN ■WM r
עושה “כל( :יב)כתיבוט׳־ ב5ממ
י״"יי' -------י־י ------------
16
'־'* באשד וממ׳(דברים ית) עוגש שמעט אותרה לא שמעט תלמוד אליהו פרקא׳ טסרטתוסר אישואש5
פרש׳ח(*)חהליםמיג*ם(שלא
"ת"™
גגכ«מי)1יבי לומד לא תענה ברעך* (יא) כיצד נתנו עשרת הדברות חמשה הנין הסרא יתברך ואלט הגולש :
אמד 16
 wamannגבב (שלא וגב נפש מנר נ«ו ודעתו גי עללוחזה וחמשהעלמחוה כתיב אנכיה*אלהיד ועגת (יב) כשב וט׳ • בלמי שהוא גונב ל»0
יחק״שג׳ בצלם אלהיסעשה את האלם) אשר לא לא תרצח מגיר הכתוב שכל מי ששופך דם מעלה עליו בא גידי שנומיז שוא * הקשה בזה יממט
׳  nMW,נשא לשיא משי (שלאמכעלשוא לישא הכתוב כאילו ממעט כדמות המלך משל למלך בשר ודם דפנץ זה הוא עניבת ממון ולמ<
משי שהוא שם כ׳ «ל שפתיו לשוא•
שהיא שנמס למדינה והעמיד לו איקונין ועשה לו צורות ומנעלו מוקחינן האי קרא עניבת נסע־71
עצמו סיבה לגתב מש) ולא סנע למרמה 
להקשות סוד מגה •ליה לסימר ליד
(לנ«ר וניכש ממון):
^ .
גי״עזלוסר (כ) שס ננזה נפיליו למאם {הרי מצל מטבעות לאתר זמן כסו לו איקמות ושבת לו הצורות ובטלו שנועם שקר * דכפירתמשן הוא >96
שופך
שהוא
טי
כך
מלך
של
כדמותו
ומעטו
מטבעותיו
לו
ולאשוא • וים ראיית ה«מךס4ט
פגעו אילו אוהב הגבול א'פ
א־עיופ
דמים מעלה עליו הכתוב כאלו כמעט כדמות המלך שנאמר מוק ממקרא ראשון נאמר גנוב רצזח
* womanמי נןואת יראי ה׳ ינבל (לאות נאמן יקרת
שופך דם תאדם וגו* (יב) כתיב לא יהיה לך וכתיב עגת לא ונאוף והשכס לשקר• השיב שטסה
יראי ה׳ בעיניו):
’“?’3י*• ,*5
onto
, nwnnw
תנאף מגיד הכתוב שכל מי שעובד המניס מעלת עליו הכתוב לכסוף ובמקרא שגי ■תשיב שם90
r
*nonnab
כאילו מנאף מאחרי המקום שנאמר (יחזקאל מז) האשה מחילה• אלה וביושובו׳ • לק ןר6ה
 cmתסר
?״»׳'*» המנאפת התת אישה ההחזרים וכתיב (הושע ג) ויאמר וגר לך אהב אשה אהובת דיע ומנאפת סבמנין הלוטה פרמו לשני מיני גניגה
יהד• סבבניבס סמק יהק להיום
(יב) כתיב לא תשא וענת כתיב לא תגנוב מיד שכל מי שהיא גונב לפוף בא לידי שבועת שוא
"?5
יט׳ שנאמר (ירמיה ד) גנוב רצות ונאוף והשבע לשקר וכתיב אלה וכחש רצוה גנוב ונאוף (יד) כתיב המסובב להשבת לשקר• כמושהצתש
הממון המתי בחב לקמה לקמת מסן
*״״* 2אטד את יום השבת לקדשו •ומנת כתיב לא תענה מגיד הכתיב שכל מי שמחלל את השבת שאינו שלו ק מישהו פור לישבע
מלבו חפאחמשן
 J2015מעיד לפגי מי שאמר ותה העולם שלא ברא עולמו כששה ימים ולא נח בשביעי וכל מי שמשמר בשקר • וגונב
יי"™ את השבת מעיד לפגי מי שאמר והיה העולם שכרא עולמו לששת ימים ונח בשביעי שנאמר
אשר נו כגניבת כל החפצים נוסף ט
<מג( %ישמיה«ג)זאתם עדי נאום ת וגו׳ (מי) כתיב כבד אח אביך ועגת כתיב לא תחמוד מגיד
פודדפשמשסס לחשוב-שעה teas
 KJ5&3הכתוב שפל מי .שהוא חומד סוף שהוא מוליד  pשהוא מקלל את אביו (ואת אמי) ומכבד למי ,האדם והבהמה אחת הגה ויכלוסכאזס
 «»««.שאינו אביו לכך ניחנו עשרת הדברים חמשה על לוח זה וחמשה על לוח זה דברי ד׳ חנינא בן  vifaבאשר מושלו בבהמות שוי
גמליאל (סז)וחע2יב אומרים עשרה על לוח זה ועשרה על לוח זה שנאמר (וכרים ד) את הדברים וחייתו *מר ואשם לאצהיס ט •שמן
האאזדכרה" ויכחבם מל שגי לוקות אבנים ואומד לסיר השירים) שני שדיר כשני עפרים תאמי לאוס באשר הוא צלם אצהיס והוא מצש
6ץן
יט״לאיגלל צגיה ואוסר ( rp (opגלילי זהב ממולאים בתרשיש\ןיז) לא תחמוד רבי אומר כתיב אחד אומר השחתת ופס של הנשבע לשואלישא-שס
) {JJjJ3לא תחמוד וכתוב אהד אומר לא תתאוה כיצד יתקיימו שני מקראות הללו התזה אזהרה לעוקף ה׳ על שסתיו בחנם נספור הברש יקדש
עסי< ■■«>*■ י יי י• י יייי יי ״ a a
י ן —,י
 •Naal Uilirש*פ / ■wm Hליייי •*«”  9״*
4wM
אהד המנאף (יה) לא תחמוד כית.רעך כלל ועבדתאמתו שורו וחמורו פרט כלל ופרט אין־בבלל פרט יסב׳ • לזה מביא שנימקרצזת
 pnna«aולאמה שבפרט וכשהוא אומר וכל אשר לרעך תיור וכולל .בלל הראשון הרי אמרתיאלא מקרא אמד סל בטבת ממון אשר סשססו
193m5m.
בו סוס בו שיוסיף להרס סח פת * בסב
!■וור וכלל כלל ופרט אין ככלל אלא מה שנפרט אי אתה דן 'אלא כעין הפרכומה הפרט מפורש.
ממון שאינו טוב מיסה * רצוסונאוף
"ר״א בדבר שהוא קונה וממה אף בלל מפורש בדבר שהוא קונה ומקנה אי מה הפרט מפורש כנכסים
הוא טוב מיפה והשבע לשקר שטא
וכשהוא
המטלטלים שאין להם אחריות אף אין לי אלא נבסים הטטלטדים שאין להם אחריות
ש»
ממר מאוד■ ומקרא שגימיירי עניבת
 2J«wאומר כמשנה תורה (דברים ה) שדהו מה הפרם כפורש בדבר שהוא קונה ומקנה אף אין לי אלא נפש לבן חשיב ליה בין רוצח לניאוף
וסקנהי• כדבר שוצא קונה ומקנה אי מה הפרט מפורש כדבר שאינו בא ברשותך אלא ברצון הבעלים ללמד שהוא גניבת נפש כמבואר נאום
««אים אף אץ לי אלא כדבר שאי אפשר לבוא ברשותך אלא בחיץ הבעלים יצא שאתה חומר *׳ לק אומר טף בא לידי שטפת שוא t
כתו לבנך אוטו לבתך אואפילו חומד כדכוד ת״ל לא תחמוד בסף ווהב עליהם ולקחת יך שהקטב שגי הדברים יחד עניבת ממן ק
שעשה טעשה אף באן ער שעשה מעשה _ ___________ _ :סוף גא לידי שטפה ועונב נפשבא
י
מסנזלפלץ _________׳
סה להלן זט*
״'“*5פרמז ( bא) וכלי העם רואים את הקולות רואים הנראה ושומעיו הנשמע דברי ד* ישמעאל ( : )*( wcbיי) בסיב וט׳ ואפס פיוי
סק.ותנישננ«*נסנמרמנ«ט׳••
נאום  0־ואני אל לעי לא נוצר אלוט׳
ו*מ*>וי^ו<ר^ן
)•ר*1
מדאת 33
—•ואיה ושומעיו
"־"......
אטפי 1׳■ מו1
(ג)ואיןדכרשלאיצ
רואיהושוםעיןהנראה
(ב)ד-עקיכאאוםר’
י
 K-655־
ועבודה ?ובמצב) על הלוחות שנאמר (חהליס מ) מול ה׳ מצב להבות אש (ד) וכל העש רואים
טלי מלוח ולפיד לפידים וכמת קולות היו וכמה לפידים היו אלא שהיו משמיעים את הארס
סנט־™”“
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שכיון  wש« הדבור היו מפרשים אותו (ו) ח אליעוד אומד להודיע שבחם של ישראל בנו לזולתי לא ירפהנפכוסלקללמבס
• waמל שכשעסרו כולם מגי הד סיני לקכל את התורה לא היה כדם סומים שנאמר ובל העם רואים שיכול לתלות במבע נט למים ולקלל
6םרגלל י/מגיי)שלא חיה בהם אלטים שנאמר ויענו כל העם יחדיו '(ומלמד) שלא היה בהם חרשים שנא׳ בנקלה בנכבד • אן בראותו ט סבבו
 JJKJ55כל אשר דיבר ה׳ נעשה ונשמע ומנץ שלא היה בהם תגרים שנאמד ויתיצכו כתחתית ההד ומנץ לזזלפו הרי שקללשותצד בזיונו שמבזהו
 noמ״ שלא חית בהם טפשיס שנאמר (דבלים ד) אתה הראית לרעת וגו׳ (ז)  nנתן אומר מנץ אתה אומר ופיקל כבודו ( )io( :)3ושבמיס אומרים
ובו׳־ שגאפראשהדברים האלהטבר
?25ES
0׳ הייטכל פשרת הדברים ויכהבם
 SoSסלס סל שני לו»פ ה״יט סל כל למו צפני טצמו • וענק כשלש מערים הוא פל ט המבואר למפלה פרשה ד שאמר הקביה כל הדברות בנללס ומר ופרפס •
 niyaraובוכרה׳ נחקקו ?ובריס פל הלומות •זה שנסקקז מדיבור הכללי מללוש ^!ווסויטר הפרסי פל לוס השני •וק הוא אופר מאמי צביהששפיהלותופסופאמיס
™«3aיאהמורהנע<1ש מוסבבדאימאכילקוס)^:לאזכו׳לפוקב6מרסנאף• הטרוהוחדטס־
. y»[ww»uam
שאין עוקף אחר מנאף נלמד מלא מחמוד רק מלא תנאף־ לאן מיה באימת צדק פל פי הש״ס כשבועות למשלהאוש מ׳ שחסון בן קופון ובו׳ לאפנאףאזסרה
*tana
 wavלמוקף אסר מנאף וכאן מגיה באמת צדק כתוב אחד חומר לא תחמוד וכשב אחד אומר לא תתאווה טצד יתקיימו פתי מקראות הללו • לחייב על התאווה בפני
imnaMa
 pruifaפצסה ופל החימוד בעי עצמה ולומר לך שאס התאווה טפו לחמוד ואס חמד מפו לאנוס ולגזול שנאמר וחמדו שדות ונזל ו •_3מפנ? אל«הו_פ*ד טארנו מנין מאוס
 w»6>anוחמדה שחאוה בפניני  tmוחמדה כעיני חמדת הרוח ולא טי ידטיק חדא מכלל חברתה יפויין שס • וכפי הבטן הלשון  fomנרפה שענין התאיה הוא ציור המכין
* 6a*Yrnלהחאוחלו ופמדה היא הפימוד לדבר שצייר וחייב על לא חחאוה בעי עצמה זעללאמחמוד נעיעצסה• זכהב הרמב״סז״ל שאין לוקא עללאהחאהדהד לל>
av״»aa7
בז׳«חח«6ו שאין ט מעשה( :ת) לא ובו׳ • נאיפת צדק מגיה לא סססוד טח רמן כלל .מביו ואמש פרס • כלל ופרם אין בכלל אלא מה שבפרס (דאי לא היי כתיב שד כלל
 pinaבחרא לאמי דייניק ליה רק נכלל ופרס דאץ בהלל אלא מה שבפרס) וכשהיא אומר וכל אשר לרימן מזר וכלל • אי.כלל כלל הראשון (אם הכלל מני איט סרנה
מגעלים״כוו 1ימר מהכלל הראשון) אמרם לא (דאם ק מאי אמי לרטיי כלל כשני) אי אמש ק אלא כעין הפרע (אלא דאתי כלל השני לרברי כמק הפרס; מה הפרס משרש בדבר
 •RAnnnavשהוא  wpומקנה • אף כל דבר שמא קו» ומקנה • אי מה ה&רט מפורש ממין המסלמלין שאין להס אחריות • אף אץ לי אלא מכטן שאין להס אמריזס ׳»
בתולגנך» כשהוא אוסר כמעה פויה שדהו הא אינו יכי^לומר כלשון אמרון (לממס שיש להם איזדיוש שהרי שדה יש לס אהריזס) אלא כלשון ראשון מה הפרע פפורש בדבי
מולמן•
 nva wשמא קונס ומקמ אף כל בדבר שהוא ו^נס ומקנה • ומה הפרס משרש בדבר שאיט בא ברשוק■ אלא ברצון הנמלים • אף אין לי אלא דבר באי אפשר לסא
מוסרגדמר נרשוסך אלא סרצון הנעלים • <נ1ל שאמה חומד עש לבנך א 1בנו לבקי או אפילו ממד בדבור תלשד לוסר לא סממוד כסף וגו׳ • פה להלן פד שפשה ממשה אף*
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פרשה ® (א)

רול^ם אס הקולוש 'ואת הלפידים • וכמקום איור המו אומר ונ/תדצריו שממנו וגי׳ לק מבאר  t&tnרז*6ם אין התר מל הקולות דא *”
מל הלפידים •זהקשם שמעו ולא ראו• וביליןס נרים רואין הנראה ושיממין הנשמע • ראו דיבור של אש יוצא מש• הגבירה ונחצב ע 5/

•
הלושפ • ולפי״ז סוור פלס רואיס על הקולות • ששמעו הקול וראוהו היוש נחצב פל הצושת( :ב) ר׳ פקיגא אומר רואיס וגומעים מראה והנשמע (ב״ה ביר״ א׳ל)
דדריש מפז רואיס מל סקולזס • שרל 1הנשמע ובס הנראה הייט הלמדים • ובש׳ ואשען נאמר כשמעכם אח סקול ובו׳ ששמפו ב״כ • ואלי יראתי היה נראה ?מיס
היו מאיס הנראה והנשמע* שמלס רזאיס שור פלהקולות ופל הלפידים( :ג)ואץ וט׳ ■ נזה מבאר איך יתכן לראות הנשמע• לפי שהיה נחצב הקיל מל ה^מוש :
• הקילוס לשן רטט משמעי «ףלי קולוס מצנים • וגן לשדיסלשן יביס ונאמש לא היה רק קול אמד אצא שקיל ה׳ יצא במו אמד רק שהיה נשמע לכ5
דברי הקיליש
רואים ראייה
אסדנמשוממיס כפי טסו פיטללסנול שכן < ■«£קול
^)ר׳א וכי׳ • כלשמם
 :מ) ר״א
השליש:
להבין דברי
שכליש להבין
ראייהשכליח
ימס רואים
וכל עס
ה׳יבכח לשון יחיד( :ה) ר £י
..........................
שהוא מדבר ויש לי נפש המשכלת׳ ובעמדם סל הר סיני
האגס יש ט מעלת הצומח שמהלך קומה עידול הצומח• וכשש השמע והראות ממדסה לש • ויתרון לו נסה
וימרוןלונסהשהוא
« נעיר השניסוס מהם שלא סיס נהם ששם ימרטם ולא נבלע ערכם מסעאו המי .ולאהיה כהס אילמים נעדרי מפלס המדבר ולא מרין הבלתי מהלטקזמס
כמה
כהעדר מפנס הצומח( :ז) ר״נזט׳סשפפיס׳צדש יחדיו •
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הר אפרים

אמלינן בזה דאס יעבור זהו עונשו שלא יקבל שכרו ולא יומר ,אלא
שאס עבר עליה נענש ,וה״נ יש לפרש בדברי התרגום יונתן גמ״ש
ליש דמזלזל איקרא דאבוי ודאמיה ,דכוונתי באופן שמזלזל ,ומסתבר
לומר דבכה״ג מיירי כגון שצוה עליו אביו לכבדו והוא מסרב דבזה

דרשינן לה סמוכין ובחו״כ פרשת קדושים דרשלנן לא תכנונו לא
תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו ולא תשבעו בשמי לשקר הא אם
גנבת סופך לכחש סופך לשקר סופך להישבע בשמי לשקר :שנאמר
הגנוב רצות ונאוף .וסיפא דקרא והשבע לשקר ומייתי דהגונב סוף
לישבע לשקר וכן מייתי ממקרא
השני דחשיב אלה וכמש בהדי גנב שנאמר הגניב רצרה ונאוף (ירמיה ז) .וכתיב אלה
שהגנב מכמיש ונשבע לשקר :לכך וכחש ורצות וגנוב ונאוף (הישע ל) .כתיב זכור את
נתנו עשרת הדברות ממשה על יום השבת לקדשו וכנגדו כתיב לא תענה מגיד
לוח זה וממשה על לוח זה .כדי הכתוב שכל מי שמחלל את השבת מעיד לפני מי
ללמד שחמש אלו הם כנגד אלו שאמר והיה העולם שלא ברא עולמו לששה ימים
והמןבר באחד מחמשה דברות שעל ולא נח בשביעי ובל מי שמשמר את השבת מעיד
לוח זה מעלה עליו הכתוב כאלו לפני מי שאמר והיה העולם שברא עולמו לששה
עובר על מה שנכתב בלוח השני ימים ונח בשביעי שנא׳ ואתם עדי נאם ה׳ (ישעיה ה).
כנגדו כדאמר לעיל כתיב לא יהיה כתיב כבד את אביך ואת אמך וכנגדו כתיב לא
לך וכנגדו כתיב לא תנאף מגיד תחמוד מגיד הכתוב שכל מי שהוא חומד סוף מוליד
הכתוב שכל מי שעובד ע״ז כאלו בן .שהוא מקלל את אביו ( wואת אמו) ומכבד למי
מנאף וכר ובמכילתא דרשב״י איתא שאינו אביו לבך נתנו עשרת הדברות המשה על
דפל עשרת הדברות כולן תפוסין לוח זה וחמשה על לוח זה דברי ר׳ חנינא בן גמליאל
זה ■בזה פרן אדם באחד מהן סופו
לפרוץ בכולן :עשרה על לוח זה
ומשרה על לוח זה שנאמר וכף
ויכתבס על שני לוחות .חכמים
דרשי מדכתיב ויכתבס ולא כתיב
ויכתוב משמע דקאי על כל משרת
הדברות שכתבם כפולים עשרה
על לוח זה ועשרה על לוח זה:
תאומי צביה .נדרש על לוחות
הברית וכתיב תאומי שהיו תאומים
בכתיבה שבכל אמד היו פשרת
הדברות :ואומר ידיו גלילי זהב.
ידים
לידים
הלוחות
המשיל
מה ..
.........
.............
. .......
שנים וכל מה שביד זה יש ביד

הוא עובר גם על מ״ע דמורא ,לפיכך
קאים בארור ,אבל מי שאינו נזהר
לקיים מצות כבוד ואינו מזלזל
בכבודם ,דאינו מבטל אלא מ״נג
דכבד את אביך ואת אמך כיון
דמתן שכרה כתוב בצדה י״ל דאין
לו עונש אחר אלא עונשו הוא
שאינו מקבל שכר ולא יותר ,ולא
קשה מכתם טל פירש״י ,אמנם
מברייתא דמכילהא קשה דהכא
הרי מיירי על מצות כבוד למוד,
דכתיב על זה למק יאריכון ימיך,
ומבואר הכא להדיא שאם אינו

מקיים מצות כמל אב ואה הרי
________________________
וחכמים אומרים עשרה על לוח זה ועשרה על ללח
הוא נענש:
זה שנאמר את הדברים האלה דבר ה׳  wויכתבם ( לא תחמוד בית רעך כלל ועבדו

על שני לוחות אבנים (דברים ד) .ואומר שני שדיך
כשני עפרים תאומי צביה (שי.״ש ד) ואומר ידיו גלילי
זהב ממולאים בתרשיש (שם ד) נ
לא^תחמוד [ולהלן הוא אומר ולא תתאוה לחייב
על התאוה בפני עצמה ועל החמדה בפני
עצמה] .רבי אומר כתוב אחד אומר לא תחמוד וכתוב
אחד אומר ולא תתאוה כיצד יתקיימו שני מקראות
[הללו  wלומר לך שאם התאוה סופו לחמוד שנאמר
ולא תתאוה ולא תהמוד (מנין שאם) המר שסופו
לאנוס ולגזול (ת״ל) וחמדו שדות וגזלו] (הרי זה
אזהרה לעוקף אחר הנואף) לא תחמוד בית רעך
כלל ועבדו ואמתו ושורו וחמורו פרס כלל ופרס

ואמתו ושורו וחמורו פרט.
מדלא חשיב בפרט גם אשתו

כדכתיב בקרא אשת רעך ועבדו
ואמתו ושורו וחמורו ,יראה מכאן
דלאו כהדדי נינהו ,דענדו ואמתו
ושורו וחמורו הם רכושו ,ושפיר הוי
בכללא דכל אשר לרעך ,משא״כ
אשה הרי אינה רכושו וממונו של
הבעל ,ולא תחמוד אשת רעך דס

רחמנא הוא איסור מיוחד שאסרה
מכללא רכל
תורה ,,ולא הוי אתי
..... ........................
.....
| אשר לרעך כיון דאינה ממונו75V,

ביארנו בקכ״מ את דברי הזי״ר
אין
השני כן לוחות כל מה שהיה כתיב _______________________
בלוח זה היה נמי כתוב בלוח שנו[:לכי אומר כתו7אחד־ אומר [ לגבי בתו דאינה בכלל דכל אשר לרעך ,ולפ״ז יש לדון על דברי

לא תחמוד וכו /בילקוט ליחא זה ונוסמא דקמן מייתי הרמב״ם  /הלח״מ מ״א מהלכות גזילה שהביא דעת הסמ״ג דס״ל דלא
בסה״מ מל״ת רס״ו בשם המכילתא וביארה הכי שאם ראה דבר  /תחמוד ולא תתאוה הכל אחד הוא ,וחולק על הרמב״ם דסבר דלא
יפה אצל אמד אס גברה מחשבתו עליו והתאוה בו עבר על לא  Lתחמוד ולא תתאוה הם שני לאוין ,וכתב הסמ״ג להוכיח מהא

תתאוה ואם התעסק באהבת הדבר ההוא עד שישתדל להגיעו אצלו
ולא יסור מחלות פניו ולהכביד עליו שימכרנו לו או יחליף אותו אליו
במה שהוא יותר טוב ממנו הנה כבר עבר על לא תחמוד ג״כ אמר
שקנה הדבר שהיה לחברו ולא היה רצונו למכרו אבל הכביד מליו
והערים עד שלקחו -ויהיה שלו כבר מבר שני לאוין לא תתאוה ולא
תחמוד וכר הנה ההפרש בין לא תתאוה ולא תחמוד ע״כ :שסופו
לאנוס ולגזול .פי׳ הרמב״ס בםה״מ ואס נמנע האיש ההוא מלמכור
או להחליפו באהבתו בדבר ההוא הגה הוא יקחהו באונם

דמציגו כתוב בדברות אחרונות לא תחמוד אשת רעך ולא תתאוה
בית רעך ,ואם נימא כהרמב״ם אתי שהחמיר בבית יותר מבאשת
איש ,שבבית עובר בשני לאוין ובא״א עובר בלאו אחד ולא יתכן
לומר כן ,אלא בפ״כ דהחימוד והתאוה הכל אחד ,וכפל מלה הוא,
וכ״כ הסמ״ק במצוה י״ט ,וכתב הלח״מ שנראה מדברי הסמ״ג
שלא היה לפניו הגירסא בספרי הרמב״ם כמו שהוא לפנינו,
שהרמב״ם בפ״א מהלכות גזילה ה״י כתב להדיא כל המתאוה ביתו
או

והכרח במחק אהבתו בדבר ההוא בנפשו עובר על לא תגזול ע״כ כלומר דמובר גם בלאו דגזילה והכי כתב הרמב״ם להדיא בפ״א

מהלכות גזילה הי״ב שעבר בשלשה לאוין :הרי זה אזהרה למוקף אחר הנואף .הגר״א מחק המאמר מכאן וגורם ליה למעלה גבי לא
תנאף שמעון בן ערפון אומר לא תנאף אזהרה לעוקף אחר המנאף והוא מ״פ הש״ס בשבועות מ״ז ע״ב והתם הגירסא לעוקב ופירש״י
להרגיל לו נשים לניאוף והסמ״ג בל״ת ק״ג פילש בשם הערוך מלשון עקב שהולך מל עקיביו להביא לחבירו נשים ובגמרא התם דרשינן
לא תנאף • 7תנאיף :בית רעך כלל .כל מה שיש בביתו במשמע:
יצא
[ג] ל;ד ב ןל התאוה בפ״ז ועל החיסור בפ״ע ולוסר לך כו׳ ואס חסד סוסו לאנוס ולמול שמסר וחסדו כו׳:
 ]3Jוגו׳:
הגהות הגד*א  )kJמיותר:
מכילתד <הר אפרים> גרבוז ,אפרים זאב בן
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קו המדה

אי אשמו וכליו של חבירו וכר עבר בלא תעשה שנאמר לא חתאוה

יצא שאחה חומד כהו למך .פירש בזי״ר שיכול הוא לקדשה שלא

ע״כ ,ובטעמו של הרמב״ם דגם על אשתו עובר בלא תתאוה ,כתב

ברצון אביה וא״ת הא קטנה אינו יכול לקדשה שלא ברצון אביה

הלח״מ דהוי בכלל כל אשר לרעך פ׳׳כ ,אמנם מברייתא דקמן משמע

וי״ל דמכ״פ מוכח דזה אינו בכלל לא תחמוד ע״כ כלומר דבקרא

דאשת רעך לא הוי בכלל כל אשר לרעך והפמ״ש ,והיינו טעמא

כתיב כל אשר לרעך והיינו דוקא דבר שהוא רכוש של חבירו אבל

דהסמ״ג שכתב דאם נימא דלא
תחמוד ולא תתאוה הס שגי לאוין,

אתי

בית חבירו יהא

שהחומד

עובר בשני לאוין והחומר אשת

מבירו יהא עובר בלאו אחד ,משום
דאין לנו לומר דאשה הוי בכלל

כל אשר לרעך ,ושפיר תמה שלא
יתכן לומר שהחמיר בבית יותר
מבאשת איש ,ולכן הוכיח מכאן
אחד,
דלא תחמוד ולא
ואק בזה שני לאוין7\,ע״פ האמיר

אשת

דלא חחמוד

רעך

דכתב

רחמנא הוא איסור מיוחד ולאו
בכלל רכושו וממונו הוא ,אמינא

לולא דמסחפינא לדון דהא דאיתא

להלן במכילתא דאינו עובר בלאו
דלא תחמוד ,אלא עד שיקה החפץ

שממד בו ,ודרשינן לה בגז״ם מהא
,־•כתיב

לא

תחמוד

כסך

וזהב

בתו

אין בכלל אלא מה שבפרט כשהוא אומר רכל אשר
לרעך חזר וכלל אי כלל כלל הראשון (הרי אמרת
(אלא חזר וכלל) כלל ופרט אין בכלל אלא מה
שבפרט {אלא חזר וכלל]) אי אתה דן אלא כעין
הפרט מה הפרט מפורש בדבר שהוא קובה ומקנה
אף ןכ! (כלל (מפורש) בדבר) שהוא קונה ומקנה .אי
מה הפרט מפורש בנכסים המטלטלין שאין להם
אחריות אף אין לי אלא נכסים המטלטלין שאין להם
אחריות כשהוא אומר במשנה תורה שדהו [ג] מה
(אין
הפרט מפורש בדבר שהוא קונה ומקנה אף
לי אלא בדבר) שהוא קונה ומקנה( .אי מה) [ומה]
הפרט מפורש בדבר שאינו בא ברשותך אלא ברצון
בעלים אף אין לי אלא דבר שאי אפשר לבא ברשותך
אלא ברצון בעלים יצא שאתה חומד בתו לבבך או
בנו לבתך .או אפילו חומד בדבור ת״ל לא תחמוד
מה להלן עד שעושה מעשה
כסף וזהב עליהם
אף כאן עד שעושה מעשה:
וכל

w

W

w

אינו רכושו דאע״ג

שיכיל

לקדשה זהו זכות מיוחדת שנתנה
לו התורה אבל אץ הבת ממונו של
האב לגבי קידושין :אך כאן עד

שעושה ממשה .פד שיקנו כחפץ
שממד ואז הוא נגמל הלאו דלא

תחמוד וכ״כ הסמ״ק במצוה י״ט
שלא
ואע״ג

לחמוד

דכתיב לא תחמוד

דאמריק

בדברים ת״ל

במכילתא יכול

ולקחת

מה

להלן

מעשה אך כאן מעשה מכל מקום
נראה שאך בלב אסור אך אינו
נגמר להתחייב עליו עד שימשה

מעשה ע״כ והרמב״ם 3סה״מ ל״ת
רס״ה

כתב

מחשבתנו

הזהירנו

למשות

מהשי®

תחבולה

כדי

לקנות מה שבמוח זולתיגו מאמינו
והוא אמרו לא תחמוד בית רעך

ולשק מכילתא

לא תחמוד יכול

עליהם ולקחת לך ,מה להלן עד שעושה מעשה אך כאן עד שעושה

אפילו חומד בדבור ת״ל לא החמוד כסך וזהב ולקחת מה להלן עד

מעשה ,שאפשר לומר דגז״ש זו לא נאמרה אלא לגבי חומד ממונו

שיעשה מעשה הנה יתבאר לך כי זה כלאו מזהיר מהערים עד

של חבירו כדכתיב בקרא לא תחמוד כסף וזהב ולקחת לך ,בזה הוא

שנקח לעצמנו הדבר שאנחנו חומדים אותו מ״כ וממ״ש בתחילת

_ _______ __—--------רבגינ___
דאינו עובר בל״ת דלא תחמוד אלא א״כ עשה ממשה כגון שלקח ______ _____ __J
החפץ שחמד ט ,אבל בחומר אשתו של חבירו איכא למימר דאינו בכלל גז״ש זו ,והתם אע״פ שלא עשה ממשה אלא ממד בלב הריהוא^ן"

[ומוכרח הכי לפי שיטת הראב״ד בפ״א מהלכוח גזילה ה״מ’,דכתב שס הרמב״ם שכל החומד עבדו או אמתו׳אוביתו
זוהף
עובר בלא תחמוד,
והכביד עליו רעים והפציר בו עד שלקחו ממנו ,אפ״פ שנתן לו דמים רבים ה״ז עובר בל״ת שנאמר לא תחמוד ,ואין
וכליו של
חבירו ,וה<
ו,
לוקין על לאו זה מפני שאין יכו מעשה וכר ,והשיג עליו הראב״ד בחרתי מדא דס״ל דאינו עובר בלא החמוד אלא א״כ נטל המפץ שלא
ברצון המוכר ,והיינו היכי שלא אמר רוצה אני ,אבל אם אמר רוצה אני אינו עובר בלא תחמוד ,ועוד השיג על הא דכתב הרמב״ם דהוי
לאו שאין בו מעשה ,וכתב הראב״ד על זה לא ראיתי תימה גדול מזה והיכן מעשה גדול מנטילת החפץ ,וביאר הה״מ בדמה הראב״ד
דהני תרי מילי מדא שיטה היא ,דס״ל להראב״ד כיון דילפינן לה במכילתא דלא תחמוד הוא על ידי כמנשה דוקא ,א״כ העבירה

היא מעשה הנטילה ,והיינו דוקא היכי שנטל החפץ שלא ברצון המוכר ,וכגון שלא אמר רוצה אני ,אבל אם אמר חצה אני כיון
דמקחו קייס דלא גרע מתליוהו וזבין דזביניה זביגי ,ליכא בזה לאו דלא תחמוד ,הנה מטאר שיטת הראב״ד דאין מובחן בלא תחמוד,

אלא א״כ היתה שם מעשה לקיחה שלא ברצון הבעלים ,משא״כ היכי שכבר אמר רוצה אני אין עוברין בלאו דלא תחמוד ,וצ״ב לפ״ז הח

לא חממוד נאמר נמי באשת חביח דכתיב לא החמוד אשת רעך ולדעת הרמב״ם מתבאר בפשיטות כגון שחמד אשת רעהו והשתדל
שבעלה יגרשנה ו3יק_5בעלה ונשאה זה דעובר בלא תחמוד ,וכ״כ הסמ״ע בחו״מ סי 7שנ״ט סקי״ט דבכהאי גוונא הוא דעובר מל לא
^^תחמוד-אשס^רפן^אבל לשיטת הראב״ד קשה איך משכמת לה לא תחמוד גבי אשת חביח והרי מאחר שגרשה הא אמר חצה אני,

דאל״כ לא הוי גיטו גט ,וא״כ נמצא ’דלקיחת האשה אחר שגרשה בעלה הוי בהיתר גמור ,ולא גרע מלקיחה חפן ממן שהמוכר אומר
חצה אני דבכהאי גוונא אינו עובר בלא תחמוד ,אמנם עפמ״ש דשאני הוא לא תחמוד אשת רעך שאמר רחמנא ,מלא תחמוד עבח ואמתו,

ושוח וחמורו ,דהתם הוא דבפינן מעשה ,והעבירה היא מעשה הלקיחה והפקעת החפץ של חבירו ,משא״כ לא תחמוד הנאמר גבק
אשת חביח התס אך בלא ־מעשה הוא עיבר בלא תחמוד ,על חמדת הלב בלבד ,לק״מ על הראב״ד:

אף כאן עד שעושה”מעשה .בקו המדה פירשנו שאיסור לאו דלא תחמוד אינו נגמר עד שיעשה מעשה ,דהיינו שיקח החפץ שממדטך

ובגדר מעשה דבעיק הכא נחלקו הרמב״ם והראב״ד בפ״א מהלכות גזילה ה״ט ,שיטת הרמב״ם דאע״ג דבעינן הכא מעשה אק

המעשה היא עיקר העבירה ,אלא עיקר האיסור הוא החמדה וההשתדלות לרצותי שימכור ,והלקיחה הוא תן תנאי לאיסור ,שעל חמדת
הלב לבד הרי הוא עובר בלאו דלא תחאוה ,ואם השחדל והערים עד שלקח הדבר עובר גס בלא תחמוד ,אבל העבירה היא ההשתדלות,
לפיכך הוי לא תחמוד לאו שאין בו מעשה ,ולדעת הרמב״ם אף אם הלקיחה היתה ברצון הבעלים ,כגון שלאחר שהפציר בו והשתדל

שימכרנו אמר חצה אני ,ולקח החפץ ברצון הבעלים ,עובר בנא תחמוד מבור ההשתדלות ,ושיטת כראב״ד דנמילת החפץ הוא

פיקר
הגתות חגר״א

W

1

אמרת לא אל* אי אתה רן כי*:

W

אף כל דבר בי׳:

1ג) הא אין יבול לומד בלשון אהרון אלא בלשון ראשון מה כר*:

ד| וגו׳:

מכילתא <הר אפרים> גרבוז ,אפרים זאב בן צבי אריה עמוד מס (162הודפס ע״י הכנת אוצר החכמה (0

’מכילתא פרשת יתרו

קי המד*

דבריו הזהירנו מהשים מחשבתנו וכר מבואר דעיקר העבירה היא
החימוד בלבד וכ״נ מסוף דבריו שכתב כי הלאו הזה מזהיר מהפריה

וכר והכי מוכח מדבריו בפ״א מהלטת גזילה ה״ט שכתב שאין
לוקין על לאו דלא שחמוד מעני שאין ט מעשה מיהו הראב״ד
השיג על הרמב״ס

וסבר

הר אפרים

עוקר העבירה ,ולא תחמוד הוי לאו שיש ט ממשה ,והא דאין לוקק
עליו הוא משום שניתן להשבון שחייב להשיב החפץ לבעלים ,וכתב
הה״מ דהראב״ד לשיטתו שכתב דנטילת החפץ דבעינן הנא ,היינו

דוקא אס נמל שלא ברצק הבעלים ,אבל אם הפציר בו והשתדל עד

דלא

שחמוד הוי לאו שיש בו מעשה

פא

פרשה ט וכל העם רואים את הקולות רואין

שאמר רוצה אני אינו עובר בלא
החמוד ,וכיון שאמר רוצה אני לא

וכתב והיכן ממשה גדול מנעילת
הנראה ושומעיו הנשמע דברי
החפץ וה״נ משמע מלשון היראים ר׳ ישמעאל .רבי עקיבא אומר רואין ושומעין הנראה ומטאר בדברי הה״מ דמאהר
במצוה רנ״ד שכתב לא תחמוד
(ונהצב) על שהראב״ד ס״ל דמעשה העבירה
ואץ דבר שלא יצא מפי הגבורה
ביח רעך וכר וחימוד נקרא שלוקה הלוחות שנאמר קול ה׳ חוצב להבות אש וכל העם דלא תחמוד הוא נטילת המפץ של
דבר בעל כרחו מחמת שחומל אותו רואין קולי קולות ולפידי לפידים וכמה קולות היו חבירו ,מהאי מעמא הוא דבעיק
בא עליו בעקיפין שלא כדק ונותן ובמה לפידים היו אלא שהיו משמיעים את האדם לוקא שיקח אח החפץ באיסור
דמיו ע״כ ומבואר דס״ל שהעבירה לפי כחו שנאמר קול ה׳ בכח .דבר אחר
להודיע והיינו שיתן דמים ויקמנו שלא
היא מעשה הלקיחה:
שבחן של ישראל שכשעמדו כלן לפני הר סיני לקבל ברצון הבעלים ,דאז הוא דהוי
את
רואים
פרשה ט וכל העם
את התורה היו שומעין את הדבור ומפרשים אותו עצם המעשה עבירה ,אמנם אם
הקולות
רואין שנאמר יסובבנהו יבוננהו שכיון שהיו שומעיו הדבור נימא שהעבירה דלא תחמוד הוא
הנראה ושומעין הנשמע דברי ר׳ מפרשים אותו .ר׳ אליעזר אומר להודיע שבהן של החמדה^שתדלות להשיג החפץ,
ישמעאל .ר׳ ישמעאל ור*ע פליגי ישראל שכשעמדו כלם לפני הר סיני לקבל את אז אף אם בא המפץ לילי בהיתר
בפירושא דקרא דכתיב וכל העם התורה לא היו בהם סומין שנאמר וכל העם רואיו כגון שאמר הבעלים בשפת מכירה
רואים את הקולות ואת הלפידים (מגיד) [מנין] שלא היו בהם אלמים [שנאמר] רוצה אני ,כיק דזה שאמר רוצה
ההפצרה
מחמת
היה
ואת קול השופר ואש ההר עשן ויענו כל העם יחדו( m .ומלמד שלא היו בהן חרשין אני
על
עבר
הרי
וקסבר ר׳ ישמעאל דמלת רואים שנאמר כל אשר דבר ה׳ נעשה ונשמע .ומנין שלא וההשתדלות,
חוזר על הלפידים ועל העשן שהם היו בהם תגרים שנאמר ויתיצבו בתחתית ההר ההשתדלות בלאו דלא תחמוד ,וזהו
דברים הנראים ואת קול השופר ( mומלמד) שלא היו בהם טפשים שנאמר אתה שיטת הרמב׳׳ס |,ולמעלה ביארט
שמעו וה״ז מקרא קצר ור״ע סבר הראת לדעת .רבי נתן אומר מנין אתה אומר שהראה בשיטת הראב״ד לגבי לאו דלא
זימלח רואים חוזר גם מל הקולות המקום לאברהם אבינו גיהגם ומתן תורה וקריעת תחמוד אשש רעך ,דהתם ם״ל
שהיו רואק אף דבר שדרכו לשמוע :ים סור שנאמר ויהי השמש באה ועלטה היה והנה להראב״ד שהעבירה היא חמדת
ונחצב על הלוחות .שראו את הקול תנור (כראשית טא זה גיהנם שנאמר ותנור לו הלב בלבד ,ולא במינן גם מעשה,
היותו נחצב על הלומות :לפי כמו .בירושלים .ולפיד אש זה מתן תורה שנאמר וכל ותא דדרשיק הכא במכילתא מגז׳״ש
בשמו״ר איתא כל אחד ואחד לפי העם רואים את הקולות ואת הלפידים .בין הגזרים דבפיק פד שיעשה מעשה ,הייט
כמו הזקנים לפי כחן הבחורים האלה זה קריעת ים סוף שנאמר לגוזר ים סוף גבי ממון ורכוש של חבירו ,משא״כ
לפי כחן והקטנים כפי כחן לגזרים (תהלים קלי) .הראהו בית המקדש וסדר קרבנות לגבי אשש מבירו ,ופפ״ז אתי
והיונקים לפי כמן והנשים לפי שנאמר קחה לי עגלה משולשת וגר הראהו ארבע לדעת הראב״ד דגבי אשת מבירו
כחן ואף משה לפי כחו וכר בקול מלמות שהן עתידין לשעבד את בניו שנאמר ויהי ליכא אלא לאו אמד ,ודלא כמ״ש
שהיה יכול סובלי ע״כ :להודיע השמש לבא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה הלח׳׳מ לבאר בשיטת הרמב״ם
דגם באשת חבירו עובר בלא
שבחן .גירסת הגר״א וכל העם
חשכה

גרע

מחליזכו חנק וזנימה זגיני,

w

w

תחאוה

רואים להודיע זכו׳ פירוש דהאי

ובלא

תחמוד,

דאליבא

רואים הוא ראיה שכלית והבנה כדמפלש שהיו שומעק אח הדבור

דהרמב״ס משכחת לה שפיר כמ״ש שם הרמב״ם בהי״ב ,שהמתאוה

ומפרשים אותו שנאמר יסובבנהו יבוננהו ובספרי פרשת האזינו

עובר בלאו אחד ,והקונה דבר שהתאוה בהפצר שהפציר בבעלים

איתא הכי יכוננהו בעשרת הדברות מלמד שהיה הדביר יוצא מפי

עובר בשני לאוק בלא תחמוד ובלא תשאוה ,ושפיר משכחת לה גה

הקב״ה והיו ישראל מסתכלים בי ויודעים כמה מדרשים יש בו יכמה

באשת רעהו בכהאי גוונא שאס התאוה בלב בלבד עובר בלא

הלכות יש בו וכמה ק״ו יש בי וכמה גז״ש יש בו :שנאמר אתה

תתאוה ,ואם השתדל והערים על בעלה שיגרשנה ולאחר שגרשה

הראת לדעת .לריש לדעת שהיה להם דעה ישכל:

שהחשיכה

נשאה עובר גם בלאו דלא תחמוד ,משא״כ לדעת הראב״ד דלעולם

בעי שיעשה מעשה של איסור כגון שיקח החפץ שלא ברצק הבעלים,

ודבר זה לא משכמת לה באשת איש ,דהתס הנעילה בהיתר היא ואק ערך למעשה זו ,ומיקר האיסור הוא מל המימוד בלב ,וא״כ היינו
לא תחמוד הייני לא תתאוה ,ואתי דלפולס גבי חומד אשת רעהו ליכא אלא לאו אחד ,ואפשר נמי לומר הכי בשיטת הסמ״ג שהביא

הלח״מ שם ,שהשיג על הרמב״ם דחשיב לא תתאוה ולא תחמוד לשני לאוק ,וכתב הסמ״ג כי לא יתכן לומר כן ,כי כתוב בדברות לא
תחמוד אשש רעך ולא חתאוה וכו׳ ,ילפי דבריו החמיר בבית יותר מבאשת איש ,וכתב ע*ז הלח״מ נראה מדבריו שלא היה לו בספרי
הרמב״ס ז״ל כל המתאוה ביתו ואשתו וכו /דא׳׳כ היה לו להקשות דאיך עובר באשתו בלא חתאוה ע״כ ,וע״פ האמור י״ל דשפיר היה

לפניו הגירסא ברמב״ס אבל ס״ל כמ״ש אליבא דהראב״ד דלפולם גבי אשת מבירו ליכא אלא לאו אחל וכפמ״ש ,ומהאי טעמא השיג
על הרמב״ם וס״ל שלא יתכן להיות כן שיהא חמור בבית יותר מכאשח איש ,לכן הוכית מכאן דלעולס ליכא שני לאוק ,אלא לא תחמוד
_____

___ ___________________ולא תתאוההכל אתי:

הגר*״א  !kJוהנשפע"•

 ]3Jשלא גחזב:

 Mוכ 5ממ”דואיש:

שומע

 hlיםניו־>—_____________________> ______ _ ______
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מכילתא פריטת יתרו

יהודה

•י5תע ולא *«4ןי ד^נב לדא אזדמן לאוהאה כשקרא
י»פ׳ שלפניה !לאפריהבמסון וכן שניכו כסנהדרין דף פ׳יו
ע״ש
•* מ״מ א״צ לכך דת*ל מייתורא ותדעדכבי״תא קמי״תא שם
לא הייתי רק דבי* הלמד מעכייט דכפשית ותי '1אידך קתכי "*0
©וליד גן שה!א <יקלל " סביון שדעתי בשעת תש
דכי הלמד דמגמן לאויויי דחד הגייה! □בי !לשי תפס
באחית הו״׳ל בני© זרים שמקללין איתי ומבבמן
למי עהיכו אב״הם ובתהי
א וכבריתא
מיע;א
41י ־,
הק' ־.איתא בכד —
דהכא 1א*ש מה שקק* היא*ם שתיים מפורשות יא' סתומה נלציד סתומה םפפגר«׳ r,-
—צא
צקבל
אב״ץ
את
—" תחמוד ןאר 5בבד
»״ <1ר
a
סתומת•
עיש אף
קדושיםב»ד
עליה מיתת
וקוא מ$ל
ה מפי׳ מצית •שחייכיץ שם פ'
&ביך ממש דהא מאן דממ״ר
מברייתא רחמלתק ועיין ?ןצירז זמתייהין עלידה מב״ד ה>ת אין עליך לומר
לקמן פ' משפטים פיה י כלשון אחרון אלא בל׳ א' וין fאזחרח לנינב  rjwאיתתא ואוליד בד ההוא בד
א1ק«ר לאחר׳דלאו אבוי ובת<
וראיתי לסמי 4לאוין קלקד־
:והלא אוההה לג1נכ סםץ
כבר את אבין  '141עיש <כ’ל
«הק'  046בממון מדבי לא לא חעגדת ברעך תל' להרה באפר לפי
שליל ע*ד שכתבת* יה״ש
תענה לא תחמ1ד <תי' דמ*מ
ועליתם לו כאשר זסם לעשות לאחיו עיבש אביך ממס לא להפיק" מהזר
אא*ע לממון שהרי ככר אמןי
תכהוענין לנפש!'כעקאגתן שמענו אזהרה לא שמענו ת׳יל לא תענדק ברעך אלא אכין שהולידן □קדושה
הכתובים שלמעלה הימנו תו' ״ כיצד ניתנו עשרת הדברות ה׳  Syלות זריז □לא הרהור מחית ני אז
□מס וה׳ על לוח זדה כתיב אגבי ה' אלהיך ובנכדו לא יתייחס בעצם אל אביו ממש
לל״לל״VJ4.,
״ י
"< -" H
®ע״שזצ*עדא*כ
מעכין מדבר בנפשות תיל תרצה מגיד הבתיב שב 4סי ששזאך דןם בעלה וכן יכבד אב סלי בהגהות
האא׳״ע !.מהרגיל תי׳ ראם עליו הכתוב באלו ממעט בדמורת חמלך  S«jdמס בשם איס פי כן וכת' בשם
מדבר בק׳ שית בלל -לא למלך כ״ו שנכנס .למרינדה ותעמיד לו איקובורת הזוהר שהנותן דעת 1כאחר'
־ ^כת.מ} °הנשמה הראויה לבא בעבור
שה לו צלמים .וטבע לו משבעות לאהד זמן בפו לו
זה באס בעבור האחר׳ ההיא
איקוגות שברו לו צלמיו .ובמל! לו מטבעית* ומיעטו
־ כדפיחו של סלך כך מי שהיא שופך ,׳  y« We□ .ע״ש «ה5א! *$בייתא דהכא
מסייעאשאין כוונת המסר
בדמות המלך שנאמד שובך
ך על הממזר ממש מדקתני שכל
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מעלס כ«מנ 1אכל -התס תנאף מגידהכתוב שבלמישעובדע״ו מ״עהכתוכ  .שמקלל את אביו ומכבד למי£
וןא«כאבפ0ו׳1״בא ולקו' באלו מנאף אתר המקום שנאמר האשת המנאפת ^אינד־אביז ואי אמרזי מה««
כססיג נלע*ד .דא*כ הילל .תחת אישה תקח זרים י^ידב י‘* '10י* '8לי׳י עיר
הלשון שוף מוליד דקתני;
עשרה על לוח זה.
לא 'תגנזב אמי לא תחמוד לך אהב אשה אהיבת דע ומנאפת וגל* ביזיב לא
עמיש בש״ר פ'
לא
לשיא וכננדו בתיה
.תשא את עם ה' אלהיך
גמ 1שמא
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 # Zא
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!’  ,ליר=־מ כ «זיוד !בחזית
”” Iהגניב פני שכר 1מי שהוא w
״י
זהב !במהר ש
*,!,ן  Mידw 1׳ cזהו
די ספ ק ,דמבותדף שבועה ש,א שנאםר ,jjר>וח •jpy, 3
ד'ע״ג.וע*שבתוס'?ל:
שס
עונאמר
השבת
ם
יו
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ר
זכו
ב
כתי
*
ונאוף
ב
וננו
רןוח
!בחש
א
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סעם©  t3pL*pjp-pא
*
את הדברים
ב1והקם'והדף צ׳ לקרשו וכגנדו כתיב לא תענה מניד הבתיב שכל
אפשר דדדיסשני
העילה
לא יהיה לך לקבל לא תנאן בי שמחלל את השבת מעיד לפגי ם*ש והיה
דקראי מובא כתיב בהו שבי
רהא משקי □שמא רקכ״ה שלא ברא עולמי לששה ימים ולא נח בשביעי וכל לוחות יה״ק רכתבס על שצי
דאתישים ביה ובו' וכתיב .לא מי שמשפר את השבת מעיד לאני ס׳יש .והיה העולם שהכתיב'היתה שוה לשניהס
י? שברא עולמי לששה ימים ונח בשביעי שגא'ואתם^ כדדייש ביפ*ב שכי שעירי
’ עיי,ג.אם ת-כתיב פכי את אביך יאיז אפך וכנגדו «הכ משנים שיהיו שוין ע״ש
X
והבא סה*ו ש!ין נ*ל מלמת
ד
כתיב לא "הסוד מידהכתע שכלפי שהו
חסר כמ*ש בתנחומא פ׳ תשא
סיף ,מיליד ?ן שהו>ז 9קלל איח אביו ואת אסי
מונד«,Jfo ^,
וא*כ שני להה«תן בכתיבה
הדכריח
גתגועשרה
לכך
א.כ'י
שא״גי
לשי
.ופעכד
יאסנק
קיא׳
סמקוסגמי״ד
ואס ה* 1ה' על לוח זה וה' ע1
ניאון כעז • מואיתא פס ה' על לוח זה והיעל לוח זה דכיי ד*ח כןגשל')1־ '!< איכן שוין בכתיבה ותו מ׳יתי
סאן דאסכיר 6יןיא  ■jpcn.וחכ״א עשרה על לוה זח ועשרה על לוח זח שגא׳ משני שדיך שהן ב׳ ל«מ!ת
מנע והוא ספמעא1יןםו 0אח הדכייים האלדץ רכר ה' וגל ויכתכם עניי שגי וכתיב תאומי צביה תאומיס
אי לוחית אכניס ואיפר עני שריך כשני עפרים תאומי« בכתיבה וכתיב ידיו גל״לי

י

*0

J
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זהב כלומר ידיו 'שק׳ הלוחות
על שס עשית הרבית

די״ג שכא׳נכוב מ«ה^א» לא חמסזד דבי איטר כתיב אחד אומר לא תחמוד
;
.וכא׳יא לא תתאוה ביצר יתקיימו כ מקראות
ןע״י >|
בלילי גלוי וספו' בלחת התוי'
עילקיה ע״ש 1בת'כ ע״קדוסי׳
הללו
המשולה
כמ*ש
לזהב
וריתימלא תבמבו ולאתכקשזוולא^שקי״לא תשבעו »מ
הנחמדים,מזהב ובשם שסידיס המובדין ב14ף<ד עשיית
 •—,_ ,
 fewנ״ז-ת »■ 91
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מכילתא פריטת *תת י• יהודה

ן ףההרה לעוקב" ’9י. *6כשצוות דף מז ע*בכעשה
ע״ש ואפשר דל*ג בהכילמק י.גי'לרמכ*ס ! 11ד'ע» סער
לו אפוטיו$וס להיג״ל לו נשי׳לניאוס י?םה*4
ידיאיס הנז' ופפ׳יש ה׳ קרבץחגעה סימן מ' • ונייהד פ׳
כ' בשם ה*יי 1הילד על ^ב״י להגי׳לחסר!,
ואתחנן דף יס*א ע״א מפויס כדעת הימכ*ס !ע״׳ט יכזהר
בשים לניאוף ע״ש • כיס צ*ע יהתם כ״ל הלא תנאף לא
חדש פ' תשא דף מ״ו משמע דלא תחמיד גם הוא □לב ע״ש
1
תנאף ;ת! היכא רכיזא ע<קכ
וכ״ר רכיני כחיי זל וצ״ע הה
.
.
,
• .
כלא
מחמור ותו דבלא חללי ה״ז אזדזדה לעיקב אחר הניאף * לא תתמיד יענה במכ״למץ דחתני עד
תתאוה
ולא
מחמוד
בית דעך כלל־ 1ועבדו ואטהו ושודר וחמורו פייט
שיעשה מעשה:
ואמתו
עברו
כתיבי
בלל ופרם אץ ככלל אלא^דה שבפרט ובשח״א ה״ג
וכסה״א וכל אשר
עוקב
שיין
ומה
<גו׳
סודי
דבל אשד לרעך הזד יכלל ,א• כלל כלל הראשון
ליען חזר ובלל או
לה'מגדל
ולאימי
"
גב״יחו
דרי אמדת אלא חזר וכלל בלל ופייט אץ כבלד־ 1כלל ככלל הא' אמי־מ לאן
עז פ*א מה׳גולה סכת' ש!״מ אלא סח שבפרט א* אתה דן אלא כעץ הפרש מה אלא כלל ופרט וכלל א״אדן
כס' קהצו׳שחכי הרהכ״ס ו|ל
אלא כעין הפרס מה הפרע
<נ'מעילת' לאממאוה בית הפרט מפי׳ כדבר שהוא קינה וצזקגחאף כלל טפו׳
מפויס בדבי שמא קונה
יעך •להלן הוא אומי לא כדבר שהוא קיזרה ומקנדה ׳־ אי פדה הפרט טפר ומקנה אף כל בדכי שהוא
מחמוד ונו' לחייג על סמאוה
בנכסיה המיטלטלין שאין להן אחרי־ח אף אץ לי קונה ומקנה • וכ*ה הלשון
וכשה*א
אחריות
להן
שאין
המיטלטלין
נכסים
אלא
בפ*ע<עלהחמ«ד בפ*ע«שם
לעיל פ' כא פית ולקמן '9
נאמר מנין שאם הקיאזה סופו במשנה תודה שדהו פדה הפרט מפו׳ כרכר שהוא משפטים פ*חיפס*ו זנראע
ליכוד מ*ל <לא ממאוה ולא קוגדה ומקנדה אף אץ לי אלא כדבר שהיא קוגדה דכללופיס וכלל זה 63
מחמוד ומכין שאם חסד סומו ומקנה• אי מה הפרט מפי׳ בדבר שאיני כ* ברשותך לרכות כעין הפרט כל דבר
לנמל ת*ל <לאחיזא1ה סמכו אלא ברצון בעלים אף אין לי אלא דבר שא״א לבא שקונה מקנה •ולאו דוקא
המפורשים
וכז ,ה<
לשדות עב*ד וגז״ס לא ממאן" ברשותך אלא ביצזן בעלים יןגא שאתה חומדבתן שד• ועבדו ומ
וכו׳ולהלן ה*א לא מחמוד נר'
סכצ״ל לא החמור <כ1״ולהלן
ה!א אומר לא מתאוהוס״ש ל« תהסוד כסף יזוזב עליהם סה לחלן עדעעי׳זיז כ4ין חופי כיו!1מר או מ,
מ*ל לא מתאוה סמכו לשדות
ל?י1ן ונדפפ־ ואו׳ג«
 rwygאף באן קד עעהזה סע«ה:
המעז
נ״ל 3:0״ל ת*ל חמדו
הפרס '199כרכר סאעו כל
פרשה
ברשותך אלא ביצזן הבעלים זכו׳ ול*ג אי מה הפיט וצו'
עולו 1כל־ הרמב*□ כחמין שסוכ*ההגי׳ כס' המנוןש*"
שאפילו הרכה עליו ר״עים ילקח כתו לבנו איכן עובי• כר3
חכ״דע״ם סיאת לדעת סמכילתא שבידינו רבת טשגיאו'
 pחבר הן •מר וכצ* 5כאן לא מחה1ד רכי אומד כת!כ אחר
■צ*ע רבפיטספו' &שחר«עך סאעו.דכד_תק^ה זמקי^
ואפשר לדחוקובאשה שייךקגיןכדתנךטאשקנקני׳ומדב?
אזכר לא המרוד וכא״א לאתתאוק טצד "מקיימו □‘מקיאו׳
עליו ריעיס עד שגרשהולקחסצולאשהאך׳צ״ע דא״כ אב
הללו ן|א לחייכעל התאיה □פ׳'ע ועל החמיר בפ״ע וסכין
חוקר בת! לו לאשה שהוא דבי שקונה ומקנס ה*כ דעפ<
שמס המאןה ובו' זכלשק שהעמיקו הדסב״ס וה' החנון
בלא תחמ«ד ויש לחלק * ולוה כיון הימב״ס פ״א דגול?
והא דהז אזהרה לעוקב ל״ג לה הבא ונ*ל סמקומולעע
סכת□ או כל דבר שאפשר לו שיקנהו מממ ע״שולאפוקי
4בי לא תכאףדקתני למה נאמר לע״שס*אמות יומת וגו'
מומר בתו לבנו או בנו לבתו כדקתכי הכא " וס׳ $לע פי׳
עונש שמענו אזהרה לא שמענו מ*ל לא תנאף שס.צ״ל ד*א
קוגעומקנה לאפוקי חמידא דאודיתא וכס״ס בזזסי ע״ש ז
ה? אזהרה לעוקב וכו' וכדדרס״ק סם כשבועות י ועמה
ובזוהר הקדוש איתא לא תרצח לא תנאף לא תגנ!נ
ראיתי כס' המצות לאדן דס״!יכמ*ש • ודקמניכיצר
פסיק טעמא בגוויה! למשלי מב׳״ר ופ*ו ולעמל
«
יתקיימו ב' מק' הללו משים רתנא ירע דלא תחמוד במעשה
דרביה ודבעל לין ולא מחמור לא פסקא טעמ' משוס דפרס
1לא תתאוה כלב וכמ*ש ה1מכ*ם ־שם וס״ד דכיון דעל
בית רעך וגן׳ אבל חמירא דאוי״תא שרי כלומר לחמור מוי'
התאוק עבי לא תחמוד למ*ל אלא לחייב על המאוס בפ״ע•
אחרים וללמדה אפי׳ בע*כ ע״ש זמקשו הכא ליפסוק טעע'
ןכו' ור״ל לעמי □כ׳ לאוין בחמור והיינו דאקדמיה לתאוה:
ולא לימא כל הני פיסי ולפוס מכ״למין לק״מ דבלא״ה 5ל
וךאיתי כס' יריאים סימןרכ״ד שכתב וזל חמוד נק*
יזמידא דאורימ׳כי חיים הס שיי אך בתו לבנך אז בנ 1לבתן
סלוקחדכרכע*כומ״לאתתאוה שנה הכתו'
בכלל ?איסור הן דמכת מיתי •לחלק ולכן פיט הכתוג
לעטי עליו ככ׳לאוין ע*ש <נ*ע לכאורה דכיית׳רמכ׳לתין
דהשמא ממעמי"כל שאינו כעין הפרט שאעז קונס ומקנס
קשית״ה דחהוד ומאוה תלי ענייני מנהו ונראה שי״ל לא
כבתו לבנך ובו' וכ״שחמידו ראור״מא ובזוהר לאנחית
מתאוה סנה הכתוב דמדכתיב לא תתאזה שמעינן דלא
לדיכא אלא שהוא בנ׳יט לפיהוקי טעמא ועמ״ש בזה לעיל
תחמוד שבה הכתוב לעכור בב'לאדן מלומר כסחמד אלא
שהלשון דחוק ברם ג*ע הדקתני לקמן או אפילו חומד
ה׳זיפע״׳ש
המיטלטלין כתב ה׳ !רע אע״ג דכתיב בית רעך ם״ל
בדבור ת*ל לח תחמוד כסף־עו׳מה להלן ער שעזשה מעשה
דב״ת כתלוש דמי1בן ה«א בחולין |דףו
אף כאן «מ' והלא כלא מפסה נמי עבר מיהת בלא תתאוה
ע*א ע״ש
כב׳לאוין
•יל לה*קאו לא תחמוד אכי' בדבור ועבי בדבור
I
שעושה מעשה • ולא כדנור «מ*מ כרכור עכר מיה״ז
ת •ל לא תימור רסף «גי' ולקחת לך וה*נ חמוד במעשה
בלא תתאוה ומ*ש הרסכ״׳ה־ פ*א דגזלה ואין מאוד
בדב״ר לאן
וח*כ כרכור *•נ• אלא כלאו ח' ודקתכי  16אפי׳ כו
6לא כלב כלבד י*ל אפ״׳כלב כלבד וכ*ש דכור ולא מיע8
דוקא דהימ*ל או לא מחמוד אפילו כלכ <כמ*ש הרסכ*ם
אלא מעשה וכ*נממ*ש ה׳ החנוך סיהןתכ״ד ועובי עו
דלא תמ16ה ה!מ כ5כ • שרי ל!סז בחומש שפ«' ב' הלאוק
וקובע מחשבת! להתאמת במה שיש לזולת! עבר על לאו
ענין א' ועס״ש קימ״ב שסזכ״כהסח׳יגלאוין קנ*ח בהדי'
וס ואין □ומלקות לעי שאץ מ מעשה ע״ש ונ״ע ת״ל כיון
ששניהם בקעשת ודחס דבג־י הלהב*□ ןבתבשב״י אונקג1ס
שהוא _

ל«ך » מי ייבחר ייי ״*•לי י׳יך כיכיי "׳יי S !% 'U wh־°
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•**

ישבות .

מכילתא פריעת יתלו

יהודה

"יא! ■ ול״בדר״א כשיסיץ ד״א דלעיל דלעיניכלימם
ליבות אה הקטנים ראו כבודו עי) בעי ,שלא דאה יחזקאל
הרי כל 5קמ ©.3אצהריך ,לא לרבו׳ סוס•) ומאן דיל״ן סה?ס
לסזמ,ן 0ייל דכ $דהכא לא קאי  ptiipfiאלא לפידים ושופר
וכרי דדייש יואין את הנראה
ושומעי) הנשמע:
העבש ויראים אות הקולות

שהוא בלב היאך צלקהו ואפילו הודס שבתאית אין ארס
לוקה על פין אלא ע״כ סהוצין לזה לחחאזה בדבור • וס׳
קרבן חגיגה סימן מ* כעכסאין עובר כלא עעאוהעד
שיעמר כלא תחמוד ע״ס ומוכרי הרחב״ם והחנון אין גר׳
בן וכן הרמב״ם כס׳ המצות
לאדן רס*1וליש׳רמכ*לתין
רואץ הנר׳ ושומעץ הנשמע
בפ״ע._.
ע? ____
___
___
 .י,
וכן׳
לחייב
דקעכי
משמע דעבי בלא תתאוהאץ ^דבדי דכי ישמעאל רעק?ארואין ושוטעין הנראה
!ואין רבד שלא יצא מפי הגבורה ינחצב עלהלוחו׳
שלא עכר בלא תחמוד:

פרשה ט' וכר .

&פיא* 0זא*יי הכתיב ולא
נתן ס'לכס לכ
לדעת יי ל לדעת אתתת דכרץ

פרשהו^ךרואיך שנא׳ קול ה״ תוצג להכות אש • יכל העם רואים קולי של מקום בעסקן ויומן אל
קולות ולפידי לפידים וכסה מילות היו וכמה לפידי,ון ומס ס<ש ס הן •
;
יע״אםר קחהלי • ינח״ש
•
קו׳ריי^י-י־ <<-דץ/׳
הנראה•
י^שהיג־ס:
ה«■ יג«  , W1e1 •toהיד «ל» שה»ו סששיעין את האדש לם♦ בתי שנא
 J,» pn, Apoקיר* ה־ ככה -ד׳־־רז להודיע שכהן שדיישראר חו׳ן  4>3353דח*צ כי«ין
בנשמש
חיגין 1דיז6
n '41 '3׳5׳
סיני 5נןכל את
י סש«׳1ס5מקי 6קצר !i״j״ pשבמעמדו
ב
התורות״
״'«׳׳׳״״
הר "-
כולןי■לפני «...
,
רואים קאינחי אקזלוע שהין דהיו שומעין אות ותדבור וטפרשץ אותו שנאמר מויכועו נפקא שנזדעזעו
 .מצאין כברקי* של אש זשומעין יסרככנהו יכוננהו שכיון שרתיו שומעין הדביר מיוקזחדזש״ח רמיתוק הרחק
קול אותן ברקים אע*פ שאין 'פפרשין אותו ־ ר3י אליעזר אומר להודיע שכהן של מאד ולא בא לסתום אלא לע'
מין סקול ליראות ^אלהשמע ישראל שכשעמדו כולן לפני הר סיני לקבל אדה 1הואיבמיל שיעור מסכיהם
לא היה בחם סומין שנאמר ונ? י 1הץם רוא .».וע״ע
וע״עמ״שה׳כחי כזהע ש:
כאן ראוהו לפי שהיה כיאה התורה "
^ח״בסיסן^^ע״ם^ י1מ מגיד שלא היה בהם אלמי□ ויענו בל העם יתדיוV .־'' ר אני • בדעת" שיה
להעמיד לסם אלא
שקדמו הס ביעות וניל
קירי קולות י יאת הקולות *%ד שלא הירז בהם הרשץ שנאמד
{, ,i1pזלת דבר ה* נעשה ונשמע .ומנין שלא היה כה? חגיי' רמכמיך ית״יה נ״ל וה״ק במו
זאע הלפידים |רבת ןע,ד ,שנאמד ויתיצבו כתהתית התד * ומלמד שיא היה שלא תבע! ממני נביא בשעה
בתם טפשים שנאמר אחה הראח לדעת • רבי נתן שהקימועין לנביא כך בדעת"
לפידים:
יכסח קולות* דאין סברא אומר מנץ אתה אומר שהראה המקום לאצרהכש לסעמיד להם בלמי תביעת׳:
להעביר
שיוצא מהקול במס אבינו נהנס ומתן תודה וקריעת ים סוף שנא׳ ויהי
קולות שא׳^ סגאמעים השמש לבא ועלטה חיה והנה תנוד זהנהנס שגא•
קעערכב״ן ‘אלא משמיעי{ ותנור לו בידושלם• ולפיד אש זה מתן חודה שנא"
יכל העם תאים אתהקה^ת ואת הל«'דים כיןחגזרי'
■ <כן לפיל• לע״די 0כ 5אלרןא ׳ האלה וד .קי״ס שנאמר לנמר ים סוף למדי׳ י הראהו כחנדק וסדר קדכנית שנאנו
ה׳ בכח קחה לי עגלה משולשות ונר * הראהו ד׳ מלביורע שחן עתידין לשעבד אדע
 ,33כחן ןכה«א
ככח  jpבניו שנאמד ויחי השמש לבא ותרדמה נפלה  Svאבדם והנר־ז אימות .חשבות
ככחו.לא נאףר
גדולה ניפלת עליו אימה זו מלבות בכל תשבה זו מרכות סדי גדילה זי מלבות
 :בל א׳ 61׳ 1כמ*ס כש״ר:
(מפרישים אות! • וחאיס יץ נופלת זו מלכות רביעית רומי הייבתא * ויש מחליפין כדבר ניפלת ד מלבות
הואל' יזאס בבל דכתיב נפלה בבל נדולה זו מלכות טדי שנא'גדל המלך אחשורוש השבה
חני אע דברי אמוק ספירשי זו מלכות יון שההשלכות עיניהן של ישראל בתענית אימה זו מלכות רביעית
שנאמר רחילא אשהני ותקיאא יתרות • וירא העם ייציעי • .אין ציע אלא ויע
£י י™״י
שנאמר נוע תנוע ארץ * ויעמדו מרתיק חוץ טי״ב מיל מניד שהיו ישד 1:גדתעץ
3אר1חדכר , p
לאחוריהןי*כמיל ותוזרין לפניהם *1׳המיל הרי כ״ד מיל ער־ 1כל דכוד ודבור
•«םובכנהו כ $דכןר
טעס נמצאו מהלכין באותו חיום מאתים .וארבעים מיל כאיתות שעה אמר הקכ״ה
סיכונכס! 3מ,ב
שסקכ״ס גמן {«3 09גה למלאכי השרת דדו וסייעו את אחיכם שב'מלכי צבאית ידדון ירדו; ידדוץ בהליכת
ימ״רסעד שהיו ספר׳שין א^,ן וידדון בחזרה ולא במלאכי חשדת בלבד־אי־יא אף הקב״ו .שנאמד שמאלו תתת
לראשי וימיני תחבקני * דכי יהורי־ז ב״ר אלעאי אומר לפי שיה-י משולהבין
כסלכמן וכטעמן:
0 0ין דלהכי כע״ב רואים מחמה שלטעלזת אמד הקב״ה לעני• כבוד הזילו טל חיים על בני שנא" ארץ
<א ע יסלעיני כל רעשות אף שמים נטפו ספני אלהים וגר ואומר נשם נדבות תניף אלהים א״מתי
נעשה מ* וזככוד הזה בשעה שהיתה נאה שכאומות ונזככדת את התודה ו««
נוסנאי^יא^
® 6pכ»׳ «•* £’£,כיתת״לק שלל ואין שלי א-יא תירת שנא׳ שש אנכי  Spאמייתף במוצא שלל
א j3p ,הע 0רב  .ויאמרו אל משות דבר אחות עמנו ונשמעות ־ ■מגיד שלא ה״ד־י כהס כת
מפקע קד,
וה' נח< ע״׳ דסהוא □הכמח«ן לקבל יוחד מעשרת הדבדות״ישנאטר אס ייספים אנחנו לשמוע אה ק׳דל דת׳
אלהיגו עוד ומתני אלא קרב אתת ושמע * מאותה שעת זכי ישראל לרעמת*
זסכא בקיום ע*ש ןלע*ך
ה לעיני כל הפס משמע מהם המקום נביאים שנאמד גב*א אקים להס נביא עתיד אני  *rcphSטרפם
דקודס ירירסעימס להם <ל< אלא שקדמו □כש בזכות שנאמד.ויאמר -ה׳ אלי הטיבו אשד דברו אשרי בני
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פרשת יתרו

מרבבת

דמשטז

צ׳שוב״הדמאןרס״ל שמיס מראו תהלהא״ב סיומו מוקרם נבראה כל הנבראים למעשה ואפי לא סביל לה אין חזרתו לשם ששם אלא שלא מצרך לה כריב המא
נתהוו ממט .ומ״ד יס״ל ארן נבראת תחלה כל הנבראים נתהוו מן הארן דאמר משית כהיתר עכ״ל• היוצא מזה מבירה שאדם אביק בה ונעשית לו כטחר
סכ״ל .ואמינא לשמת רשביידקע ששם וארן כאחד נבראוי^ק דאצוואצו המחשב' מצטרפת לממש* 1 .שות  rwhחז״ל רובן מזל וששש במדות .הר<
דבדאלשס חיים מאמירה אמת נבראו ופל הבריות נתהוו משרהסימר ושמים דשראל אביקו עול ולאאביקו בפדות .גלל זה צר מומר נמצא בה שמסנישם
מל הממשל בתאו וגזל היום להסכשמר
נכלל מבריאת הארןוהלקנכללת מבריאת
<^&נרס  .וקחולתושהם כיוצאבסם .על שני לוחות אבנים ואומר (שיי השיחם) שגי שריך בעוני ולא  pבמאוה ראשה איש דלא אביקו
ידיו גלילי זהב ממולאים  09אץ המחשבה מצטרפת למעשה וטו
ובאשר תדקדק במשרה מאמרות תמצא עפרים תאמי עביה ואוסר
0ם8ךש|לא תחמוד רבי אוסר כתוב אחד אומרלא תחמוד סרה תלונות הסע’ג מעלהרמב״סז״ל;
שחמשה מכם המס ברות שמיש היינו
שאשית עממ״ש השיט דבראשת ברא וכתוב אחר א מי־ לא תתאוה כיצד יתקיימו שני מקראות הללי כתיב אחר אומר לא תסמיד פכר ביארנו
אלהים דא מט״ט .ב" ויאמר אלשם יהי הרי זה אזהרה לעוקף אחד המנאף לא תחתור בית רעך כלל דמאער לא תשאוה בית רנרך טלל אף
אור  .ג ,יהי רקיע .ל יקוו מרם .ועבדו ואמתו שורו וחמורו פרט כיל ופרט אין בבלי אדא תאות אשה ופאן נאמר לא ממור
והמה סרות שנרם שכלל ק נקרא שמים מה שבפרט וכשהוא אומר וכל אשר לרעך חוזר וכולל כרל אשת רעיך רמשממ במעשה נשימת
אש ומים .ל יהי מאורות " מומשה הראשון הדי אמרת אלא חזר וכלל כלל ופיט אין בכלל אלא הרמב״ם שזברנו לוה אמר שהיא אושרה
כמם בריות האין .א ,תרשאהארן י מת שבפרט אי אתה דן אלא כעין הפרט מת הפרט מפורש למוקף אח :הנואף וא״כ כאמת בסתאוה
ל ישרצו.נ' מוצא הארן  .לנעשה כדבר שהוא קונה ומקנה אף כלי מפורש ביבר שהוא קינה לאשש בהרהור מהיר הכתוב נשיפת
אלם '0.סרו ורט .ואמור מעתה זה ומקנה אי מה הפרט מפירש בנכסים המטלטלים שאין להם הרמב״ם ז״ל אלא במוקף אמר הטאף
ישר מחלוקתן דשיסת רמב״ג רכל מה אחריות אף אין לי אלא נכסים המטלטלים שאין להש אחריות שמרגיל בשים לראיף סש אץ מדוב אלא
שבשמים בראתו מן השמים וכל מה וכשהוא אומר במשנה תילה־ (דגלים ה) שדהו מה הפרט מפורש במעשה ונר ס כל משמץ דף מיו דיליף
שבאיןוט* .וא״כ אמר ששני כלוחות בדבר שהוא קינה ומקנת אף אין לי אלא בדבר שהוא קונת לה מלא תנאף לא תנאיף  :לא תחמוד
כמה נגר שמים וארן היו כמוכי" חמש" על ומקנה אי מה הפרט מפורש ברבר שאינו בא כרשות" אלא ריסה שלקיט יותר מדרקת־־ץא
לוח זה וחמשה על אח זה כעי הטונה לה" ברצין הבעלים אף אין לי אלא בדבר שאי אפשר לבוא ברשותך תחמו־ בית כלל עבדו ואמתו פרט כלל
מאמרו׳שהמה ברות האקנגדה' דברו" אלא ברצון הבעיים יצא שאתת חומד בתו לבנך או בנו לבתך וסרט אין בכנל מלא מה שבפרט כשהוא
סל לוח שהוא עד ארן וה" מאמרות או אפי" חומד בדבור ת״ל לא תחמוד כסף וזהב עליהם ויקחת אומר וכל אשר לרעך חזר וכלל כלל ופרט
שכמה ברות שמיס היה כתוב ערם 0״ לו מה להלן ער שעשה מעשה אף כאן עך שעשה מעשה ♦ וכלל אי אתה דן אצא כטץ הפרט מה
דברות מל אח שכוא עד שמיס• ושיפת'
וכי העם רואים את הקולותרואים הנראה /הפיס מפורש כדבר שהור .קונה ומקנה
ושומעין ה.שמע דברי ר' ישמעאל ר" עקיבא וט‘ כבשנים וירצה דחהר נצלי! מורא
חכמים כפיפת רשב״י רשמים וארן
לרמת כל ררש לפרטא אלא דאכתי אילו
כאחד נבראו ואיב כל הבריות נכלא
אומר
לא נאמר שדהו הייתי אומר דונדא דפרטח
משניהם משמים ומאין כמו שביארה
כמוהו כרל יהיו כתובים פשרה סל כל לוח לידע ולהודיע שכל הבריות כלולים נכסים המטלטלים ולא קרקעות דקרקע אינה נגזלת ולעולם בחזקת בעניה עומדת
משמים ומארן p.יראה דרך רמז :שנאמר שבי שריך כשני פסדס תאומי ואילו לא גמר בדעתו למכרה בלב שלם לא הי׳ מוכרה ושביק הקרקע לאנס
צביה .משמע ששניהם היו בשיווי ואילו היו כתובים ה• סל כל לוח לא היו בחנם שסופה לחוור לבעליו קמ״ל שרמתה בקרקע שייך *שור ששד ואהד
שוים במטת שמשל אותיות הדמיות העולים מרץ• לא היו בה" דברות שניות ט פרמא לדבר שאיט ברשותך וכי :בנכסים סמנולטליס דתלוש ולסוף נרמז תלוש
אס ס״ם אומיי  :ואוסר ידו גלילי זהב ממולאים בתרשיש מחרש אלומות מיקד כמסקנת הש״ס פ״ק לחולין דף ט׳ז ואיכאצנררק קצת דהא בפרק שגיסתי
וסיפא דקרא ממולאים כתרשיש ואיב אילו היו כתובים ה' מל כל לוח א״כ דף קט״ו ושטעות רף ל״ואמריק אף דפ״טא הוא דבר המשלסל ספקינן שנה
לוגו א" שהי" כתוב מליו תקל״ה אומיו" שפיר סיס מנפלא כתרשיש משא״ג לוח מבדים דהוקשו לקרקעות ועבדי בכלל מקרקעי ואחד רכתיב כאן עבדו אה כן
ל שלא  P-Qgט אס פיס אותיר לא יצדק קרוא אותו ממולא עד לוח שרהו שבדברות שניות למה לי ושמא דאף דעבדי בכלל מקרקעי אץ קרקע בכלל
הראשון {|:ה))לא תחמוד וגו /נרי תא אמת שמיטה ממכילתא רקמו ומצאנו עבד מטעמא דכתיבנא דשאני קרקע דאינה נגזלת :קונה ומקנה לאפונך ששד
"יזבמרן המצושלהרמב״ם ז״ל במצות ל״ת רס״ווו״ל נא* כאן לאתממודונא״להלן מורה דמה אני מונס אף אתם בחנם וכן מטאר מוהר פרשת דצא שאתה שמד
לא ממאוה לחייב סל התאוס בחני עצמו ועל השמה־ בסיע מרן שאס התאוה בתו וט״ מלולה מתקדשת שלא לרמת אביה  jאו אשי חונשבדיבורנדל לא
!שסופו לחמוד שנא" לאתמאוה ולא תחמוד מרן שאס חמד שסופו לאטסו לגזול מחמוד כשף וזהב פליהס מה להלן פד שעושה מעשה אף באן סד שעושה מעשה ו״ל
נח תחמוד כסף וזהב עליהם
שר לא
כענין שג'
ת״ל וחמדו שמת וגזלו מכ״ל .וכתב הרמב״ם ז״ל פירושו ת״ל וביאור זה שאס הרמב״ס ומיט עובר פד שיקח החפן שממרו בענין
פניהם
רלא
רש  pלאו רלא משאוה ובין לאו
לאורלא
ראם מר יפה אצל אחר וגמיה מחשבתו עליו והמאוה בו עבר מל לא תמאוה ולקחת לך סימור שיש מ מעשה וזה ההסרש
......................
ואס מפסוק דנרהמא סר ישמדל להגיע אצא ולא ישיר ממלות פניו ולהכביד מחמור רבלאו לא תתאוה עובר במחשבה
לא תחמול  vbעובד
ה למורא ובלאו
!ממעשה דלהדאהני המץ אב דאיט ן
סליו שימכרט א או יחליף אומו אליו כמה שהוא יותר טוב ממט כבר סבר מל אשי" ברבור מכזה עקימת שסתיו לא הוי מעשה
חייב עד שיפצול -וירם המפזi:
לא מחמור ג״כ אמרי שקנה הדבר שסי״ למבירו ולא הי' רצוט למכרו .אבל
הכביד סלט והארס מל שלקחו ויהיה שא כבר סבר ב' לאוץ סל לא חחאוה
(א) וכל הסם רואים אתסקוצו' וגו' .ממלתאתהשושר
ולא מחמור ואם נמנע האוח ההוא מלמכרו או להחליפו באהכמו דמי ההוא
מיררש את ה$לו סם הקולר .ירצה שראו במראה השכינה
הנם הוא יקנו כאונס והכרח במתק אהבתו ברבר ההיא מששו מוכר מל לא ושמש קולו יתברך  .ושיטת לס שראו את הקול לרך נס כשירש״י כנימוק־
תגזול .מה ההפרש בין לא מתאוה ללא תחמוד מלל •! היוצא מדבריו דלאו החומש שהיו רואים ושומעים הנראה שיט שקול הדמר נראה מתיך האש
דלא שמאוס היא תאוה שבלב .אבל הסמ״ג בל״ת קנ״ח כתב ת״ל ולא יתק •בחיתוך אותיר כמ״ש המהרש״א ז״ל בסרק קמא רברטת דף ר  .ונדן במדרש
אמר  pני כן כתיב בדברות לא תחמוד אשת רעיך ולא תחאוה בימרמיך  .חדת על ססוק ישקני .ומציט שמר סלוגחת ל״י ולס היא מה דלכאורה יש
ולשי דבריו הממיר בכית מבאשה אלא החאוה והחימור הכל אמד וכן תרגם להקשי׳ אחרי שהמקרא משר שהקב״ה שומר שבת כמאמר וביום השביעי שבת
אונקאס וכן פידש״י סכ״ל .ולפענ״ד לא קשיא נרד דכית רעיך כולל נם אשת מנפש  .והד לכ״ע בשבת ניתנה השורה והרי לשיטר האימדם רמאים אש
רעהו דלא נמנע אדם לקרות לאשה בית כמאמר חז״ל .וחדע רהא ממשב הנשמע היו בקולו יתברך ממשות פר שנברא בדטרו צורות האושר כמ״ש
בית רסך לכללבסמוך .אלא שיש להקשות ממאמר מז״ל ס״ק דקירושן דףמ" למעלה בשם המהרש״א ו׳ל וכמבואר כאן שהקול מצב על הלוח אם כן שה
דמגסכס רעה אץ הקב״ה מצרפה לממשה אצא בפ״ז בלבר דנתיב בה לממן כאן בריאה גמורה בשבח ♦ וצדך ליישב ולומר דמלאכה שאינה צריכה לגופה
תפוש את ישראל בלבה .ריאה דרצון הברייתא עצמה ליישב קושיא זו נאמרו שא ומי כמ:סר גומא ואיט שיך אלא לפשרה והתיסשו' פרק המצניע דףצ״ד
מק שאס נחאוה שסוסו לחמוד והוא מם מאמר מז״ל שם ואלא מה אני מקיים ד״ה ר״ש כמט דכשובר כלים מומש למרש אימתא חאינש ביש מקד מלאכה
הנר מביא סל הסם הוה רעה סרי ממשטמה מחשבה שעושה פרי הקכ״ה שאינה צריכה לגופה • כשהו הכא דאלה הקולר בחיתוך צורות האושו' האלהים
מצרסה למעשה מחשבה שאינה ששה פרי אין הקב״ה מצרפה למעשה .סירש״י פשה שראו מלחניו בראות ממשות הקילו׳ כמאמר וכל העם רואים אש
מששבה שעישה פירי שקיים מחשבתו ופשה מעשה מצרפת הממשל למעשה הקולו׳ וירא העם ויטש ויעמדו מרחוק כדיליף לקמן ריש ברייתא נ׳ .וא*כ
אחד שלא היה אלא למרמי אינמזא הוי מלאכה שח־צ לנושה ואף דכל סכוורי
ו&סרעין ממט על הממשל ג״כ פכ״ל .נמצא והו פשט הברייתא בל תקשה
מאי אוצמיה ללאו וה להיות מייבין מל המחשב' הלא אין חיינין טל הממשל דשבת סטור אבל אסור היינו מצד גזירה ואצלו יתברך לא שייך זה  .זו היא
אלא בלחא דס״ו .לו־ אמר מנין שים נתאוה שסוסו לחמוד ולנוולוהוהמחשל שיטשר״ס • ושטשר' ישמעאל כל יהודה כש־׳ס למלאכה שאיל לגופה חייב .
שעושה שירות כ ון שהוא ודאי שסוסו לחמוד ולנזול אף ככל המכירות המחשל ע*כ ס״ל רלא היה שום שש בבריאה כקולו להיות מ שום מין בריאה מרשה.
מצטרפתלמעשה :ואששר ליישב קושית הסמ״גסל הרמב״ם דלפםתייהש״ס או יאמר דקמסלגי בסנין הקולר הנאמרים כאן רשמת הבמייו״ל דשו הקולות
ושנה בה נמשה
כהיתר ממנהגו של שלם ברקים ורעמים  .ווו שא שפת ל ישמעאל וששב מאמר
_______א _
שם אליבא ררב כונא דאמר ניע שמבראדם סביר .
ן שרשיי האדנחיב שרי מחשטמס כשבר ושונה ט הדר מהרהר למשוח מצטרסין ן וכל העם רואי© עם מאמר חול פרק הרואה מאי רעמים אמר רב אשא כ״י
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יתרו

ואפתךא^פניבריתונרך זח גר צדק אואינו Sm
בשהואאומר הנרמח נר ת1שנאמוד׳ הא סח תלמיד לומר
זנרךזהגדצדק׳ני ששתימים ונוס מגיד שחים שקול כנגד
בלםעשהכדאשית׳זינהכיוסזזשכיקי׳ זכי׳שלפניו יגיעות
והלא  HMtQjgלא ייעףולא ייגע׳ ואושר נותן ליעףכה׳
ואומד נדבר יי שמיס נקשו וסת oh HBhn״ דגת אלא ככיכול
וזכתיכקד* ?מכו שברא את קולפו כששה יטיס ונתבסכיקי
 norדכויסקלוהומרנזשאין ’tasv'v wvnrywuh
•שכראקולסו כששחוגתכשכיעי׳אדסשנאסר בז ארס לעמל
יזלדקל  nvtבמה וכס׳ גןגי  pנדךיי׳את יוס חשבת ויקדשהו׳
ברכו בטן וקדשו כמן ׳דברי רבי ישמעאל • רבי עקיט-ן אזמר
ברכז בסן׳ וקדשו בברכות׳ רבי יצחק אוסר ברכו במן וקרעו
במקושש • רכי שטקון  pיוחאי אוסר ברכו כמן וקדמו
במאורות׳ דבי ססקקנןיתחהאיש נפר קנו אזמר משוסוני
מםעקכדטבמןוק1־מ טאודפניושלאדסחראשון׳קלכן
בדך יי'את יום חשבת ויקדשהו׳

 mגר תושב׳

פרמה ח

ר• רן*
ש•*■’

א" אביו ואת »םך'
שומע אני בדברים

תלמודלוסרכבדאת
׳י׳ממנך כשאכל ממשתריו מנסותנקייה׳ דבר אתר כבר את
אכין ׳לפי טסנמי איש אישכי יקלל אכיוזאמ׳איןליאלא
אישאסה מנין סוממוסואגררוגיטסמכין תלמוד לוט׳כבדאת
אמך מכלג»ךם׳םהככורלאתלק ניןאשוז לאיש ז:ף מורא
■לאתו^ןוביןאיש לאשו־ו׳דנוי רבייסםקאל.רבייתודדובן

נתירא אומר הויהוא אום איסאמז ואביו תיראו ואת שבתותי
תשמוחמתשבתלא הלקניןאישלאשהוטוממ ואנדרוגינוס
אףמוראלאתתלוק בי ן איש לאמה כין טומטוםלאנררוגעו׳
רני אוסר תניב כבודאב  woלפגי  >0שאמר והיוו חקדלם
ששקןיככודןזסודא) לכבודו׳ זק¥7תןלקללמ4כתיבכבדאת
*□"ך ואת אמך׳ וכנגדוכתיבנכד אתיי׳םהתך׳ הקיט בכור
אב ואס לכבוד הפקוס׳כתינאיש אמו ואביו תיראו וכנגדו
כתינאת״׳אלהיך תירא׳ והקש בוראת אגלסודאתוסקוס
כתיב ומקלל אכיוואסו ובגגדונתיב איש כי יקלל אלרייו׳
הקיש קללת אב ואם לקללת המקום בא וראדז מתןסכק׳
נאסרכנדאתיי'מדמך׳ וכנגדו כתיב וימלאו אסמיך שנק׳
ואמרככד את אמך ואת אמך׳ וכננדולסעןיאדיכק ימיך*
אתיי׳אלוזךתיראוזרהתלכס יראי שם* שמש צדקה אישאסו
זאסלתידאו ׳מר .אסור כשנת אס תשיב משבת רגלך׳או
תתקע קל יי והרכבתיך קל בסתיאיץ׳ רבי אליקוד אומר
גלוי ויו־ועלפג׳ ם• שאמר וחיההעולםשאדם מכבד אמו יוהד
סאניולפישר^אטשדלתונונריס׳לפיכך הקדים אב לאס
לכיבוד ׳ ונלויוידוקלפני נר סאמוהיווחקחים שאדם נתיירא
סאכיויוחרמאפולפישמא מלמדו תירה לפיכך הקדים אב
לאס במורא׳מקוס שומר וושליס או כל והקורס כסקרא קורס
במקשות תלמוד לומר איש אפוואכיז תיראו מגיד ששנית)
שקוליןזהב1דת׳ 3בר,אתאשך ואתאסך אס כבדת) למקן
יאר׳כקיסין׳ ואסלאזלמעןיקצרון שדבר׳ תומת סטד׳קת
שנן דברי תודותנדרשין מכלל קלאוסכלל לאווק׳קד•
האדמות׳ סבאן אמרו כל משח שמתן שכרה בצדה אץ בית

דין של מטת מתהמןקלית׳
ffy

n !Ba

תרצה׳לסהנאמרלפישנאסרסופרדסחאדסקתש
שסקננאוחרדזלאשסקנותלמורדומרלאוזרשז׳

לפתסאףלמת נאסר לפי  ►moאומר מות יומת הגמף

ותנמפת׳ קונסשמקנואותרותל^שמקנותלטר לסר hS
תנאף׳ לא תגנוב לכית נאסר לפי שחס► אומר וגונב איש
■ימכרו עונש שמענו אזהרת מנין תלמדלוכר לא תגנוב׳ והר♦
זח אוסרות למנכנפשאתת אומר לגונב נפש או אינו אלא
לגונב  poo׳ כשהוא אוסר לא תנטכו תר* אחורה לגונב ססון*
תאמת תלמוד לומר לא תגנוב בגונב נפשות תכתוב מרבד
.או הר« ותאזהמת לגמכממון ולא אזחרת לגונב נפש׳ אמדת
אאולמדמשלשקשדות סרות נקוד אמרת שלש מצות נאמת
כקנין זח ׳ שתים □מורשות ואתת סתזטרת נלכד סתוטת
סספורשת מתמפורשת נמות שחייכין קליות מיתות בית דק
*ףסתיסית כמוהשהייביןעלירח מיתת בית דין הא אין קליך
•לוסרכלשון אחרון אלו► כלשון ואשק הדי והאזהרות לגונב
נפש והלז►אזהרהלמנכסםון׳

ן^ן

הקגוזכרעךוגולםהנאטרלפ«שחואאומרוקשיחם
לונאשרזססלעסוהלאחיועונששסעגזאזהוהלא

(f
חה0רמזת'קד9וח זחוח' קללוווזת׳ כתיב ־אגני יי׳אלהיך 1
וכנגדו לא תרצחמג׳ד הכתוב סכל מי ששופךדססקלדז I
קלע הכתוב כאלו ממעשבדמות המלך ׳ סשללמלך מר 1

ודם מגכנם למדינות ותעמיד לו איקונות וקשות לו צלמים
ומבקולו סטבעותלאהר זנקכפולו איקונותשברו לו צלמיו
ובשלולז מטבעותיו וסיקטו ברמתו של סלך׳ כךמישחם►
סופך רמים סקלות קליו הכתוב כאלו מסקס נדמות המלך
שנא0רשופךר0האר0׳כתי3לאיהיוולן וכתיכננגרולו►
תנאף מגיד הכתוב שכל מי שקובל קסדות זרח מקלות עליו
חנתו׳כאלו מנאף אתר הסקוס שנאמד האשהחסנאפתתהת
איסתתקת חיים׳ וכתיבויאם'יי׳אליוקודלך אהכאשוו אהובת
רקומנאפת <נונ4׳ כתיב לא תשא את שמיי' אלהיך למוא
•וכנגדו כתיבלאתגגוב מגיד שכל סי שהוא גונם לסוף נא
לידי מבועת שוא שנאסר גנוברציחונאוף׳וכתיבאלתוכחש
•והווה מנובונאזף׳ כתיב ובוראת יום השנת לקדשו וכנגדו
בתי׳לאתקנת מגיד הכתוב שכל סישמהלל את הסבתמקיז*
לפנימי שאסר מזירת העולם שלא ברא עולמו;לטשה ימים
.ולאנה כשכיעיוכל סי שמשטר את השבת מעיד לפני סי
סאמריתיה ה«לםשבוא«זלמולששחים«סוגהבשג«קישל

ואתם עדי נאוס <* ׳יכתיב ככד את אביך ודת אמד וכנגדו
"סשבלאתהסורסניר הכתוב שכל סישרוא חומד הוף מוליד
•כןשוצאמסלל אתאביו ואתאמו ומכבד למי שאינו / yy
ולגךסעועסרתוציכרות תמשה על לוהזת׳ וחמשת על לוח ׳
זהרברירסהםנא)3ן נסלאןלוהנמיס אומרים עשררתקל
לות זה וקשרה קל לוח וחשגאסר את הדברים האלותדנר יי'
רכתבם על שגי לוחות אכניס  /ואמר שני שדקיכשגי קפריס

ו1אי»*1«¥י*י«י<ר<וגלולוזקב0סולא«סגתדשיש׳
לא

תומו׳רכיאוסרכתובאהר אוסר לאתתסור׳וסזוב

אחר אוסר לא פתאוותכיצו יתקייסושני מקראות
הללו׳ הריזתאזהרחלעוקףאתרהמאף׳לאתתמודגיתרעד
כלל׳וקכדזואסתוושמיווהמורופרט׳נלל ופרט אין ככלל ל*
מוושכפרטובשוצאאוסרוכלאשילרקךמזרוכלל׳ אי כלל
כללהראשון׳ הרי אמרתלא חור וכלל׳ כלל ופיט אין בכלל
 Aמת שבפרט׳ אי אתה ק לאנעין הפרס׳ מת ופרט מפורש
ברבר שהוא קונהומקנה׳אףכלל מפורש בדבר שהוא קוגךת
לי®
ןסקנת׳אימוז ופרט מפורש בנכסים הסטלמלן)
אחריות אף אין לי אלא נכסים המטלטלין שאין לתם אחריות ׳
— -- ,----------------------------ועשהוא
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יתרו

וכשהוא איטר במשנה תורה סדהו׳מותמרט מפורש כדבר

שהואקונחזפקנה׳אף אין ליאלא בדבר שזעאקונהומקנה׳
אימה הפדטספורש בדבר שאינו בא ברשותך אלאכושן
מעלים אף איןלי אלא דכרשאיאיפטרלסי* כישזתך אלא
בתקנ^ימינא שאת חומדנתולבנןאו כנולבתךאואפי
חוסדכדבודתלל»תחםודבםףוזהכעליהם טרזלמ*ןעד
שעיסה מעשה אף נאןער שעושה מעשה׳

לדל*

העם רואים את הקולות
פלשח ט
«
מאין הנראותושוטעין
הנשמע דבר• ר«שטע&
»*־ רביעקיכאאומררואיןוסומעיןהנראת׳ואיןוט־שלא׳עא
טפיהנכורה׳ ׳ זנזמבקלהלומתסנאטרקוליי׳חמכלהמת
אש׳ זבל העם האין קולי קולות׳ ולפידילפידים׳ ובמות
קולות היו נכםחלפי«*יםהיו׳אלאשהיומשםיעים את האדם

 1יי■ ׳

ד4י כחישנאטרקוליז׳מכת־דבראהר להזריע שכהן סל ישר^
שכשעמדו בלן לפני הרסינילכ^לאת התודה היושזמעין את
הדעורוטפרשיס אותו שנאם ימוכמהויסננהו שכיון שהיו
שוםקיןהדיסדמפרשיםאוהו׳ר^עזדאוטרלמדיקשכחן
שלישראל׳שכסעמדוכלןלפניהרסינילקכלאת התורות
לאהיהבהססומין שנאסר ובל הקם חאין׳ מגידשלאהיח
כהסאלמים׳ ויעטכל העם יחדו׳ ומלמד שלא היהכהן חרסין
שנאמר בל אשרדגריי׳נקשה ונשמע׳ וטנק שלא ה׳דת בהם
חגרים שנאמר חתיעבז בתחתית הדד׳ ומלמד שלא היה בהם

שתשיםשנאמר אתה הראת לדקת • רני נתן אומדמנין row
אומר שהראה המקו לאברהם אבינו ניהנס ומתן תור וקריעת
ים סיף שנאמר ויהי השמש לבאועלטהתיהוהנזת תנור זזת
ניהנס שנאמד ותנור לו מיזשלס׳מ^ד אש זה מתן תורות
שנאם ובל העם רואים את הנןלות ואת הלפידיט׳מן ועזרי'
האלח זח קריעת יס סוף שנאמר לנחד ים סוף לגזריפ׳הדאהו
ביתוטקדשוםררקרבטחשנאמ׳קחתליענלהםשולסתונו'׳
הראהו ארכעמלנעת שחןקתיחןלשקנדאתכגיושנאסמהי
השמש לבא ותרדסתגמלהקל אכרם והגה איסתשבהנרלה
נושלת עליו׳ אימת׳זו מלכות נבל׳הסנה זו סלכוהמח׳
גדולה זו מלבות יק׳ נופלת זו טלכות רביעית רומי חייכתא׳
מש מחליפין כדכר ׳נושלת ווטלנותבבל דכתיב נפלת ככל ׳
ודולה זו מלבות סדי שנאמר נדל המלף אחסווו ש ׳ חשבת זו
מלבות יק שהחשיכה עיניהם של ישראל כתענית ׳אימה׳ ש
מלכות רביעית שנאמר דחילא ואימתני ותקיפא ׳תירא ׳וירא
תעממנועו אק נוע אלא מעשנאמרמע תנוע הארץ׳ מעמת
םרחוקו«ץטשניסעשרמיל׳ מג׳דשהיויססיפרינרתעים
לאחוריהם שנים עשר מיל וחוזרין לשניחמשניס עשרמיר*
הרי עשרים וארבעה טיל על כל חבור ;דיבור טמאו מהלכים
באותו האמסאתימוארכעימטיל׳גאוההשעהאסר הקמת
למלאכי השרת רדו ומיעו את אחיכם שנאמר מלב• שנאות
*רודק ידודון ׳ ידוחן בהליב מרורקבי־זור ׳ולא במלאכי השד'
גלבדאלאאףהקכחשנשמאלותחח לראשיחמינדתחבקני׳
רבי יהודה ברבי אלעאיאוטרלפ׳ שהעטשולהכיןסחסדתשל
מעלן ׳*מדהקדוש בחן הנא לענני כבודהזילויטלחמסעל
כנישנאמר ארץ רעשה גס שקים נמשו משני אלהיסמו ׳ואום*
גשם נדבו׳תניף אלהיט ׳אימתינעשת כל הכבוד הזח בשעה
שהיתחנאח שבאומות ופכנדתאתהחווה׳ ונות כיח תחלק

שלל׳ואיןשלל11אתורהשנאטסמ אגבי על אמרתך כטמא
שלל רב׳ראממאלסשה דבר אתה עסגותשמע מניד סלא

פדשח ט

נ!

היהכהסנחלקנל יותר מעשרת הדברות שנאמר אם יזסשים
אנחנו לשמוע את קול י׳אלהיגועודזמחנו *לא קרבאהזת
ונשמע מאותת שעתזמישואללהעסירטהסריסקום נביאים
שנאמר נביא אקים לרס׳גכיאעתידאני להעמיד מהם אלא
שקדמו המבוטח מנאמגויאמר״א^ חטימאשרמדו׳
אשרי כני אדם ההםקוסהודתלמחהם״מןחואאומ כן בנות
הנדאחר דזכמתכן ססה נמיזסףדמהחס  9אסרי מי אדם
שהמקום יאדה לדבריהם וכן הוא אוסרסלחתינדנרידמייתן
זהיחלבבסזה& איפשרלהענירמלאךהמת הייתיפעכירו
זאלאשנכרננזרה גוירה ׳ רכייושאובד עלתנאי נןעמדו
*שראלעלררשני׳עלהנאיכךעסרועלדירסיני׳ כלא
ישלוט בהם מלאך המות שנאם אני אסרת• אלהים אתסובג*
קליקכלכס אכןכאדס המתק ובאחד הכרים תשולו׳
משהאל העם אל תיראו׳ הרי משות טורו
מאטד
להודיע ר׳כמתושלטמז היאך ומת עומד
ופפיים אותם האלפיםוהרכבותועליוכפורסכקכלההחבמה
תעוז לחכםפעסרהשלימים׳כילבעסדגסית«תכם כשמל
לנדל אתכם גא האלהיסוכענורתחירזיראתועלפניגס ׳
יראתו מת מתפנים ממן טוב באדפשדוא ביישן׳ לבלתי
תחטאו׳ מניד שהבושה מביא לידי יראת חטא שנאמד תמשו
כיתועבהעסו׳
העסטרחוקיאלושניםעשרבילםנידשהיח
מעסןין
מחנה של ישראל שנים עשר פיל ומנין שומת
מהנות ישראל מיםעטר מילשנאסר ויחנו על הירדןבבית
הישימותשניסעשרשל׳ וסשוהנגשאלהערפלנרסלו
קנותנותו שנאמר והאיש מסה ענו פאר ׳ מניד הנתוב מכל
מי שהוא עניומפו להשרות שכינה עס הארס בארך שנאמר
כהאמריירסונשאשוכןעד וקדוששסווגו׳ ואובר רוח יי
קליואומדואתנל אלחיד׳עשהדז ואובר זבחי אלודס דוח
נשברת וכל סווא נכה לב (והסליטטא את הארץ זלכלם
את השנינה שנאמר גבהעינים1דחכ לבאותו לא אננל׳ונל
גבהילנכקרויסתועבה שנאםדוזועבתיי׳כלגבה לב׳ עבודה
ורה קרחה תועבהשגאמר ולא תביא תועסזאלביוזיך ׳נשם
שעבודה זרח מטמאה את הארץ זססלקח אח השנינה׳ ומשח
ננשאל הערפל לטניס משלשות בחישת׳ חסך׳ ענן ׳
וערפל׳ חשך מבחוץ׳ קנן ממנים ׳ערפללפנילפנים ׳שב

וסשהנגש bהערפד׳ ויאמר יי' bמשתבח תאמר בלשון שאגי
אז׳כהתאמראלבניישראלבלשקהקדש׳ כלםקוסשגנה׳
כנתיעכייחואמירההריזדזבלשקקרס׳ אתםראיתם כי פן
השמים׳ דפרשביזשאדסתאהכיןסאהחם טסיחקלו׳
כשאחתמשיחין רופעסי לנו חלוק אנלבאן אתם ראיתס׳ר'
נתן אומד אתסראיתס למה נאמר לפי שדיסיפאומריזדזך"
כל מלכי ארץ יכול כסס ששמעו כן דאותלאתסואיתם אכל
לאראואוםותהעולם׳כיםןחשםיס דכרתיקמנם׳ כתוב
אהד אומר כי םן השמים וכתוב אהרמרדיי על הוסיני כחנד
יתקיימושניסקראו חללו הכריע השלישי םןהשסי'הסםיעך
את קולו ליכרך דברי רני ישמעאל׳ רמעקינאאוסרכלמר

שהרכין הקלות שפים העליונים עלראשהררו31
השגדס שגאסר וימשמיסתררועזשלתחוו רגליו ׳ רכי אונג
וירד ייעל דיר מני ראש ההר הקראיי׳לפסר־ואל ראשההר
תעלמשהשומעאמבשמועו׳אפרתומוז אוזר משבש שססין
דבי ו»א כא כמקופו׳ושלא במקומקלוחומר לכבודי שרמי
שאמו־ והיה מעולם׳
* יי*
דג
מכילתא
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